
KARTY   PARKINGOWE
wydawane od dnia 01 lipca 2014r.

ale na podstawie orzeczeń wydanych do dnia 30 czerwca 2014r. 
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Od dnia 01 lipca 2014r.  karty parkingowe bez konieczności ponownego orzekania 
otrzymają osoby niepełnosprawne posiadające   ł ą c z n i e :

- dowód tożsamości do wglądu (pow. 18-tego roku życia, lub akt urodzenia w przypadku
  braku dowodu tożsamości osób do 18-tego roku życia),
- stopień znaczny (osoby pow. 16-tego roku życia)
- przynajmniej jeden z symboli choroby spośród:  05-R, 10-N, 04-O,
- przyznany punkt 9 katalogu wskazań ( osoby do 16-tego roku życia i powyżej 16-tego roku życia)
- złożony, właściwy wniosek o przyznanie karty parkingowej wraz z przedłożonym oryginałem
   ważnego orzeczenia do wglądu,
- mają możliwość osobistego złożenia wzoru podpisu podczas składania wniosku
   (nie dotyczy: osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, wtedy wymagany jest dokument
   potwierdzający ubezwłasnowolnienie ze wskazaniem przedstawiciela ustawowego,  także nie dotyczy 
   osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu, również osób do 18-tego roku życia, za których
   podpisuje przedstawiciel ustawowy,  po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu
   o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki, kurateli),  
-  złożą fotografię (jedną) osoby której wniosek dotyczy: o wymiarach 35 mm x 45 mm,
-  złożą 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.).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niepełnosprawni ze stopniem niepełnosprawności znacznym nieposiadający 
przynajmniej jednego symbolu choroby spośród 05-R , 10-N, 04-O będą orzekani 
ponownie, na podstawie złożonego w sposób właściwy wniosku.

Niepełnosprawni posiadający stopień niepełnosprawności  umiarkowany (wszyscy) 
będą orzekani ponownie, na podstawie złożonego w sposób właściwy wniosku.

Niepełnosprawnym posiadającym stopień niepełnosprawności  lekki  karta parkingowa 
nie będzie przysługiwała. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niepełnosprawni mający wydane karty parkingowe ważne do dnia 30.11.2014r. na 
podstawie orzeczeń, które nie zostały wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności (np. z  ZUS, KRUS ) muszą być orzekani w Powiatowym Zespole 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie złożonego w sposób właściwy wniosku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga – wszystkie osoby, które muszą być orzekane ponownie celem pozyskania
               karty parkingowej, a mające znaczne ograniczenia w przemieszczaniu się,
               powinny złożyć właściwy wniosek do powiatowego zespołu ds. orzekania 
               o niepełnosprawności - właściwego wg miejsca zamieszkania. 


