
ZMIANA 

 
Komunikat w sprawie kart parkingowych 

W dniu 10 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz  niektórych innych ustaw (druk nr 

2774), wydłużając tym samym do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem  

1 lipca 2014 r. 

 

Ustawa została w dniu 13 października 2014 r. przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 

 

UWAGA - NOWE KARTY PARKINGOWE 
 

30 listopada 2014 r. tracą ważność karty parkingowe 

dla osób niepełnosprawnych. 

Nowe karty będą wydawane od 1 lipca bieżącego roku. 
 

 organem wydającym kartę parkingową będzie przewodniczący powiatowego 

zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, 
 osoby posiadające orzeczenia o  lekkim stopniu niepełnosprawności nie będą 

uprawnione do otrzymania karty parkingowej, 
 

Kartę parkingową po uiszczeniu opłaty i złożeniu odpowiedniego wniosku będą mogły otrzymać 

tylko osoby mające znacznie  ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, posiadające 

orzeczenie wydane po 1 lipca 2014 r. wraz ze  wskazaniem w zakresie  karty parkingowej: 
 

•       orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia 

•  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulgi i uprawnień, 

osoby zaliczone do umiarkowanego i znacznego stopnia, 
 

UWAGA !!! Osoby  z umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności będą  mogły  otrzymać 

kartę   parkingową   wyłącznie   w   przypadku   ustalenia   przyczyny   niepełnosprawności 

oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 

10-N (choroba neurologiczna), jeżeli orzeczenie zostało wydane po 1 lipca 2014 r. 
 

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności , posiadającym ważne orzeczenie 

wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przed  1 lipca 2014 r. i 

mającym przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 

05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) , zawierające wskazanie 

o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów 

dotychczasowych - karta parkingowa wydawana będzie na podstawie tego orzeczenia . 
 

Pozostałe osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zgodnie z nowymi 

przepisami, muszą ponownie składać wniosek na ustalenie niepełnosprawności, mimo że do tej 

pory miały prawo do karty parkingowej. Natomiast osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 

nie kwalifikują się w ogóle do posiadania uprawnień do karty parkingowej. 
 

 
 

Karta parkingowa dla instytucji 
 

Karta będzie wydawana placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 

niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się. Karta parkingowa 

wydawana będzie za opłatą i po przedłożeniu odpowiedniego wniosku na podstawie dokumentów 

przedstawionych przez wnioskodawcę. 
 

 
 

Posługiwanie się kartą parkingową w sposób nieuprawniony jest zagrożone karą grzywny do 

2000 złotych !!! 
 
 



!!! UWAGA !!! 
 

Opłata za wydanie karty parkingowej od 1 lipca 2014 roku wynosi 21 zł do zapłaty w kasie 

MOPS – zgodnie z wyznaczonymi godzinami otwarcia kasy lub przelewem na podane konto: 
 

Nr Rachunku: 75 1050 1357 1000 0010 0155 6990 z dopiskiem: opłata za wydanie karty 

parkingowej 


