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KARTA USŁUGI: WI-08

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Nazwa usługi

WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KARTY PARKINGOWEJ DLA
PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ OPIEKĄ I REHABILITACJĄ
LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Komórka właściwa
do załatwienia
sprawy
Adres,telefon/fax
e-mail

Wydział Infrastruktury,
Oddział Komunikacji

Osoby
odpowiedzialne

Edyta Oderska

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (tekst
jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 30 marca 2004 r. w
sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i
placówek zajmujących się opieką i rehabilitacją lub edukacją tych
osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 67 poz. 616)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w
sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją
lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do
uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym
placówkom (Dz. U. z 2004 r. Nr 67 poz. 617)

Forma i miejsce
wnoszenia
podania/wniosku
Wymagane
dokumenty

Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika bezpośrednio w
oddziale komunikacji

KARTA USŁUGI NR WI-08

Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 8, pokój nr 15
tel. (046) 814 56 58; fax (046) 814 56 57;
e-mail: komunikacja@powiatrawski.pl

W przypadku karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
I. Wniosek
II. Załączniki:
• fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
• kserokopia :
- orzeczenia o niepełnosprawności,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze
wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92, z późn. zm.) –
spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)),
przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do
lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek
moŜe zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia
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przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R
(upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
• pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - w przypadku
działania przez przedstawiciela.
Do wglądu:
• dowód osobisty,
• oryginał orzeczenia

Formularze do
pobrania

Opłaty

Forma załatwienia
sprawy
Termin
załatwienia
sprawy
Tryb odwoławczy

Informacje
dodatkowe

W przypadku karty parkingowej wydawanej dla placówek:
• Wniosek o przyznanie karty parkingowej (podpisany przez osobę
uprawnioną do reprezentowania placówki)
Wniosek o wydanie karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia
do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu
drogowego
Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się
opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
Opłata za kartę parkingową - 25,00 zł.
Opłaty dokonuje się przelewem na konto Starostwa (nr rachunku:
60 9291 0001 0056 5958 2000 0010).
Wydanie karty parkingowej
Ustawowo 30 dni, w praktyce 1 dzień

Odwołanie na decyzję wnosi się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty
Rawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
Karta parkingowa przysługuje osobie niepełnosprawnej na
podstawie:
• orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o
niepełnosprawności o zaliczeniu do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
• orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o
niepełnosprawności o zaliczeniu do lekkiego stopnia
niepełnosprawności, którego przyczyna została określona
symbolem R lub N, informującym o obniŜonej sprawności
ruchowej osoby niepełnosprawnej.
• orzeczenia wydanego przez organy rentowe, równowaŜne z
orzeczeniami o niepełnosprawności podających przyczynę
niepełnosprawności
• orzeczenia wydanego przez organy rentowe, równowaŜne z
orzeczeniami o niepełnosprawności oraz zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego ograniczenie sprawności ruchowej,
jeŜeli w orzeczeniu nie podano przyczyny niepełnosprawności.
Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniŜonej sprawności
ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący
pojazdem przewoŜący taką osobę mogą, pod warunkiem
zachowania szczególnej ostroŜności, nie stosować się do zakazów
wyraŜonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i
B-39
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