Karta parkingowa dla osoby fizycznej
Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o
zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób
niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób
niepełnosprawnych
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się
przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu
przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.
Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł .
Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana
opłata ewidencyjna.
Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują
ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30
listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane
najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.
Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r.
bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 grudnia 2014 r. Podobnie gdy została
wydana na czas określony np. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 listopada 2014 r. to
utraci swoją ważność z tą datą.
Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony.
Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na
okres 5 lat.
Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas
nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa
zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1
lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po
5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej
wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.
Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą
pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym
miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia
karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa dla placówki.
Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób
niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

