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Nazwa usługi:

KARTA PARKINGOWA
Podstawa prawna:
•
•

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm)
Art. 8 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania na "kopertach".
Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w
krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa
drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.
Kartę parkingową mogą uzyskać osoby posiadające wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:
• orzeczenia o niepełnosprawności,
• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
• orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm)
Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej
przez ministra właściwego do spraw transportu.
Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:
•
•
•
•
•

kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą oryginał do potwierdzenia);
fotografię (3,5 x 4,5 cm);
wniosek;
opłatę w wysokości 25 zł za wydanie karty parkingowej;
dowód osobisty (do wglądu).

Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową
może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.
Przepis ten dotyczy również:
1.
2.

kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej,
pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod
opieką tych placówek.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym umożliwiającym jej
odczytanie.

Opłaty:
Za wydane karty parkingowej należy uiścić opłatę w wysokości 25 zł na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr konta
58 9364 0000 2002 0840 0015 0005
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Nie dłuższy niż 5 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydziału Komunikacji i Transportu
UWAGA! Ostatnia aktualizacja 10.07.2013 r.
Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

www.powiat.pisz.pl
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