
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA ZASAD WYDAWANIA 
NOWYCH KART PARKINGOWYCH 

 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu informuje, 
że od dnia 1 lipca 2014 r. organem właściwym do wydawania kart parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub 
edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości 
poruszania się z terenu powiatów: sieradzkiego i wieruszowskiego jest 
przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 
Sieradzu z siedzibą w: 

Plac Wojewódzki 3 
98-200 Sieradz 

(pok. 318) 
 
Tryb wydawania kart parkingowych: 
 
podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 
czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 870) 
 
I.  Kartę parkingową osobie niepełnosprawnej wydaje się na podstawie złożonego 
osobiście w siedzibie Zespołu stosownego wniosku, do którego zostaną dołączone: 

1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej, 
2. jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny 

wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez 
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. 

Składając wniosek, przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o 
niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności  lub 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 2011 r., Nr 127. poz. 721, z późn. zm.). 
 

UWAGA: za osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby 
ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo wniosek składa rodzic lub opiekun 
prawny na podstawie stosownych dokumentów. 

 
Imienna karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej jest wydawana na czas 
ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na 5 lat (np. w przypadku orzeczeń 
wydanych na stałe). 
 
II.  Kartą parkingową placówce wydaje się na podstawie złożonego osobiście przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania placówki w siedzibie Zespołu stosownego 
wniosku, do którego zostanie dołączony dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty 
parkingowej. Składając wniosek wnioskodawca składa stosowne oświadczenia oraz 
przedkłada do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki. 
 
Karta parkingowa placówce na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób 
niepełnosprawnych wydawana będzie na 3 lata. 
 
 



Opłata za wydanie karty parkinkowej wynosi obecnie 21 zł. 
 
UWAGA: Ważne karty parkingowe wydane na starych zasadach 
(przed 1 lipca 2014 r.) będą obowiązywać wyłącznie do dnia 30 czerwca 2015 r. 
 
Informacja dotycząca orzeczeń, które uprawniają do uzyskania karty parkingowej: 
 
Zgodnie z nowymi zasadami wydawania kart parkingowych, które regulują przepisy 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1134, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1446) w obowiązującym od dnia 1 lipca br. stanie prawnym do prawidłowego 
wszczęcia procedury o wydanie karty parkingowej niezbędne jest posiadanie przez 
osobę niepełnosprawną prawomocnego orzeczenia wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. 
o: 

a) zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności zawierającego wskazanie o 
spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej, 

b) zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z określeniem 
przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R, 10-N lub 04-O 
zawierającego wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających 
do uzyskania karty parkingowej, 

c) wskazaniach do ulg i uprawnień w stopniu znacznym (wszystkie symbole 
przyczyn niepełnosprawności) lub umiarkowanym (z określeniem przyczyny 
niepełnosprawności oznaczonej 05-R, 10-N lub 04-O) zawierającego wskazanie 
o spełnieniu przesłanek uprawniających 
do uzyskania karty parkingowej, 

d) zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci do lat 16-tu) zawierającego 
wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty 
parkingowej. 
 

Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 2 ustawy zmieniającej wyjątek od tej zasady stanowią 
jedynie orzeczenia wydane przed 1 lipca br. o zaliczeniu do znacznego stopnia 
niepełnosprawności mające przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 05-
R, 10-N lub 04-O zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do 
uzyskania karty parkingowej. 
Wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014 
r. nie wymienione w powyższym wyjątku celem otrzymania karty parkingowej na 
nowych zasadach muszą ponownie wystąpić do Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu z wnioskiem o wydanie nowego 
orzeczenia w celu określenia w nim wskazania do karty parkingowej w brzmieniu 
określonym w obecnie obowiązujących przepisach prawa.  
 
UWAGA: Osoby posiadające orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności nie 
będą uprawnione do otrzymania karty parkingowej. 
 
Wszelkich szczegółowych informacji udzielamy osobiście w siedzibie Zespołu lub 
telefonicznie – 43 822 03 69 lub 43 822 05 01 wew. 318. 


