
 
 

 
 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
 
      Wydawanie kart parkingowych przez przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności osobom niepełnosprawnym mającym znacznie 
ograniczone  możliwości samodzielnego poruszania się oraz placówkom zajmującym 
się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie 
ograniczone  możliwości samodzielnego poruszania się. 

 

    
Wymagane dokumenty  
dot. wniosku osoby 
niepełnosprawnej: 

1. Pisemny wniosek o wydanie karty parkingowej ( druk do pobrania). 
2. Do wniosku osoby niepełnosprawnej należy załączyć: 
a) fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, 

której wniosek dotyczy bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (z wyjątkami wg 
przepisów prawa), 

b) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej, 
c) od 4 czerwca 2018r. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej, 
3. Składając wniosek należy przedstawić do wglądu oryginał prawomocnego  
     orzeczenia uprawniającego do ubiegania się o kartę parkingową. 

 Wymagane dokumenty  
dot. wniosku placówki 

1. Pisemny wniosek ( druk do pobrania) podpisany przez uprawnionego     
     przedstawiciela wraz z załącznikami, t.j.: 

 dowodem uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej, 

 od 4 czerwca 2018r. dowodem uiszczenia opłaty ewidencyjnej, 

 oświadczeniem o uprawnieniu do reprezentowania placówki, 

 oświadczeniem o prowadzeniu przez placówkę działalności uprawniającej do 
ubiegania się o kartę parkingową, 

 do wglądu dowodem rejestracyjnym pojazdu placówki. 
Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Miejski  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim ul. 
Dmowskiego 47 - parter 

Opłaty: 21 zł wynosi opłata za wydanie karty parkingowej. Wpłaty należy dokonać na wyodrębniony rachunek: 

Getin Noble Bank SA 

12 1560 0013 2326 9014 5000 0014. 
Wpłat gotówkowych można dokonywać w oddziale Getin Noble Bank SA w Piotrkowie Tryb. ul. 

Słowackiego 74 w godz.  od 8.00 do 17.00 oraz w Kasie Automatycznej znajdującej się przy siedzibie 

Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 28 przez całą dobę (od wpłat gotówkowych 

dokonywany w Getin Noble Bank SA   i kasie automatycznej                     nie będzie pobierana prowizja 

bankowa). 

Uwaga:  
Przed złożeniem wniosku  o wydanie karty parkingowej i dokonaniem  w/w  wpłaty wskazane jest  
potwierdzenie uprawnień do posiadania karty parkingowej w biurze Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania   
o Niepełnosprawności w Piotrkowie Tryb.  ul. Dmowskiego 47, w celu uniknięcia procedury zwrotu dokonanej 
wpłaty w przypadku braku uprawnień do posiadania karty parkingowej. 

Termin i sposób 
załatwienia: 

1. W przypadku braków formalnych wniosku wnioskodawca na pisemne     
    wezwanie jest zobowiązany usunąć ten brak w terminie 7 dni. 
2. Przewodniczący zespołu orzekającego w terminie 30 dni od daty złożenia  
    wniosku spełniającego wymogi formalne zawiadamia wnioskodawcę o:  

 terminie i miejscu odbioru karty parkingowej,    lub  

 niespełnieniu warunków do otrzymania karty parkingowej i odmowie przyznania karty 
wraz z uzasadnieniem. 

Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 23 października 2013 r.  o  zmianie ustawy – Prawo o ruchu  drogowym   oraz    
    niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 1446 ); 
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające  
    rozporządzenie w sprawie orzekania   o niepełnosprawności  i stopniu niepełnosprawności    
    (Dz.U. 2014 poz.813); 
3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18 czerwca 2014 r.    w   sprawie    
   rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej   (Dz.U.  2014 poz. 818); 
4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 24 czerwca 2014 r.    w sprawie  
    wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków  dystrybucji blankietów kart      
    parkingowych (Dz.U.2014 poz. 843); 
5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 czerwca 2014 r.      
    w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych  (Dz.U.2014 poz. 870). 

    

 


