
                                                                                    Lublin, dnia ....................................... r. 
.................................................................................................................. 
                    Imię i nazwisko (drukowanymi literami)                

                                                                                                    Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
..................................................................................................................      ul. Krochmalna 13J 
                                                                                              20-401 Lublin                        
............................................................................................... 
                                         (adres) 
 

 tel. kontaktowy: ...................................................................  
 

PESEL:                         

 

WNIOSEK 
Zgodnie z uchwałą Nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19.11.2015 roku w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania wnoszę o wydanie abonamentu dla mieszkańca strefy – Typ ''M'' 

dla pojazdu marki: .....................................     Nr rej.:            

uprawniającego do ulg w opłatach postojowych na trzech niżej wymienionych parkingach płatnych 
położonych na ulicach w bezpośrednim sąsiedztwie mojego miejsca zamieszkania (parkowanie na ul. 
Krakowskie Przedmieście tylko dla osób zameldowanych na tej ulicy): 
 

................................................................................................................................................................ 
Abonament typu ''M'' wydaje się na czas zameldowania w SPP, na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 
miesięcy. Cena abonamentu – 100 zł. 
Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu przy składaniu wniosku):  

1. dokument tożsamości składającego wniosek 
2. dowód rejestracyjny samochodu osobowego, samochód ciężarowy o masie całkowitej do 2,5 tony 
3. dokument, z którego wynikać będzie fakt zameldowania w obszarze strefy  
4. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – w przypadku zameldowania 

czasowego 
5. umowa cywilnoprawna – w przypadku gdy posiadanie pojazdu wynika z innego niż własność tytułu 

prawnego (umowa leasingu, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowa użyczenia 
samochodu zawarta z pracodawcą) 
 

W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski, 
dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie powyższych danych, wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z uchwały Nr 330/XI/2015 
Rady Miasta Lublin z dnia 19.11.2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania. Ma Pan(i) prawo 
wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Do załatwienia sprawy stosuje się terminy zgodnie 
Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) 
            

 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej  
z art. 233KK oświadczam iż dane podane we wniosku  
są prawdziwe. 

 

 

 

 

                                                                                                           (Data, czytelny podpis Wnioskodawcy)  
 

WYPEŁNIA   PRACOWNIK  ZDiM 

 

Adnotacje: .......................................................    ..................................................................                            
(podpis pracownika weryfikującego dokumenty) 

 
Wydano abonament nr ............................ na okres od ............................ do ........................................ 

 
Potwierdzam odbiór powyższego abonamentu 
 

 

                                                                           Data, czytelny podpis Wnioskodawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                          


