
(Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustaw  - Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw fDz. U. z 2013r., poz. 1446Y)

Uprzejmie informujemy, że od 1 Maca 2014r. obowiązują nowe zasady 
wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom 
zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Wydanie do tego czasu karty parkingowe straciły swola ważność a dbałem 30.,06.2@t§ r.

Uprawnienia do karty parkingowej zachowują jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden 

z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-0, 05-R lub 10-M oraz zawierające 

wskazanie o spetmtemuł przesłanek TOrawmiaJących do uzyskania karty  parkingowe!

Od 1 lipca 2Q14r. Można zgłaszać się do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
właściwego do miejsca swego zamieszkania

1. Osoba niepełnosprawna składa w niosek osobiście, za wyjątkiem*

2. Do wniosku osoba niepełnosprawna powinna załączyć:

- jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm. odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której 

wniosek dotyczy;

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł

na konto nr 96 9015 0001 2005 0000 0778 0011 Starostwo Powiatowe w Sieroan. n i  
Świętokrzyska 2 a z dopiskiem „omiata za wydanie karty narkingowei"

- oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki 
lub kurateli**

i

oraz do wgladua orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub 
o wskazaniach do ulg i uprawnień.

V- osób poniżej 18 roku żyda, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub 
ustanowionych przez sąd opiekunów;

'  w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za które wniosek składa jeden z rodziców;

- ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek 
składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd;

**/w przypadku osób poniżej 18 roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, 
ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnione częściowo.


