ZASADY DOTYCZĄCE UZYSKANIA KARTY PARKINGOWEJ
Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:
- osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności i osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się - włącznie z zapisem: spełniania
przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz 128.)
Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa przysługuje na podstawie
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanego przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny
niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na
podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej.

Karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony na okres ważności orzeczenia
jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.
Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, który składa się do
przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem: 1) osoby, która nie ukończyła 18
roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z
rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów; 2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie
pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców; 3) osoby
ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby
ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator
ustanowiony przez sąd.
Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.
Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby
ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub
kurator.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby,
której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami;
UWAGA!!!!
OPŁATĘ NALEŻY UISZCZAĆ NA KONTO PCPR W DNIU SKŁADANIA WNIOSKU LUB
DZIEŃ SZYBCIEJ
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
opłatę 21 zł należy wpłacać na konto PCPR: - BS Więcbork nr 68 8162 0003 0019 0176 2000 0130
tytułem „imię i nazwisko, adres zamieszkania - opłata za wydanie karty parkingowej”
3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej od dnia określanego w komunikacie ministra właściwego do
spraw informatyzacji,
Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień
wraz ze wskazaniem do karty parkingowej oraz dowód osobisty
Wniosek na kartę parkingową można składać po uprawomocnieniu się orzeczenia tj.
najszybciej po 14 dniach od dnia jego odbioru (wyjątek stanowią osoby, które odwołają się od
orzeczenia). Orzeczenia wydane przez wojewódzki zespół uprawomocniają się po 30 dniach od jego
odbioru.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę
niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Zgodnie z § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.
1393, z późn. zm.) uprawniona osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową, kierująca
pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę, mogą - pod warunkiem
zachowania szczególnej ostrożności - nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B3a, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.
Tabliczka T-29 umieszczona pod znakiem oznaczającym parking (D-18 lub D-18a) oraz znak
poziomy P-24 informują o miejscu postojowym przeznaczonym dla pojazdu samochodowego
uprawnionej osoby niepełnosprawnej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie
wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób oraz na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego
parkowania. W związku z zaleceniem Rady UE nr 98/376/EC z 4 czerwca 1998r. w sprawie karty
parkingowej dla osób niepełnosprawnych, posiadacz takiej karty może korzystać ze specjalnych
miejsc parkingowych w każdym kraju Unii Europejskiej.

