KARTY PARKINGOWE
dla osób, które mają wydane orzeczenia

począwszy od dnia 01 lipca 2014r.
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Karta parkingowa przysługuje osobie posiadającej ł ą c z n i e :

DOROŚLI – powyżej 16-tego roku życia
1. Orzeczenie wydane po dniu 30 czerwca 2014r. przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania
o Niepełnosprawności (orzeczenia wydane przez inne organy orzecznicze nie są
właściwe do uzyskania karty parkingowej).
2. Orzeczenie przyznające stopień znaczny z zaznaczeniem punktu 9 katalogu wskazań
( z zapisem cytuję : „spełnia”) bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności,

albo
3. Orzeczenie przyznające stopień umiarkowany z zaznaczeniem punktu 9 katalogu
wskazań (z zapisem cytuję : „spełnia”), przy czym w orzeczeniu tym powinien być
przyznany przynajmniej jeden z symboli choroby spośród następujących:
05-R, 10-N, 04-O,

DZIECI – do 16-tego roku życia
4. Orzeczenie przyznające niepełnosprawność z zaznaczeniem punktu 9 katalogu
wskazań z zapisem cytuję : „spełnia” (bez względu na symbol choroby) - wydane
po dniu 30 czerwca 2014r.

WSZYSCY WYŻEJ WYMIENIENI.

Co łącznie trzeba złożyć ?

1. Dowód tożsamości do wglądu (pow. 18-tego roku życia, lub akt urodzenia w przypadku
braku dowodu tożsamości osób do 18-tego roku życia),
2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dorośli: osoby powyżej 16-tego roku życia)
3. Orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci: osoby do 16-tego roku życia)
4. Właściwy wniosek o przyznanie karty parkingowej .
5. Oryginał prawomocnego, właściwego orzeczenia do wglądu.
6. Wzór podpisu w obecności pracownika, co powoduje konieczność osobistego
stawienia się przy składaniu wniosku, przy czym wymóg ten nie dotyczy:
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo (wtedy wymagany jest dokument
potwierdzający ubezwłasnowolnienie ze wskazaniem przedstawiciela ustawowego) , także
osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu, również osób do 18-tego roku życia,
(za których podpisuje przedstawiciel ustawowy po okazaniu dokumenty potwierdzającego
tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki,
kurateli),

7. Fotografię (jedną) osoby której wniosek dotyczy: o wymiarach 35 mm x 45 mm,
8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w kwocie 21,- zł
(a od 04.01.2016r. opłaty ewidencyjnej).
Opłatę za wydanie karty parkingowej można dokonać:
w Kasie Banku Spółdzielczego Grodków – Łosiów, która znajduje się w budynku
Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12, na parterze (obok Wydziału Komunikacji),
a l b o na konto 22 8870 0005 2001 0030 2668 0006
(z zaznaczeniem, że jest to opłata za wydanie karty parkingowej od 01 lipca 2014r.).

