POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic
Karta usług Nr PO.0143.53.2019
WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ
LUB UPRAWNIONEJ PLACÓWCE
Miejsce załatwienia sprawy:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu, pok. nr 113,
tel./fax 75 77 50 406, tel. 75 77 50 183.
Zainteresowani przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Sposób załatwienia sprawy:
Wystawienie karty parkingowej dla osoby mającej znacznie ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania się lub dla placówki zajmującej się opieką, rehabilitacja lub edukacją
osób niepełnosprawnych według wzorów określonych odpowiednio w załączniku nr 2 i 3
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru
oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U z 2016 r. poz. 1438 ze zm.).
Organem właściwym do wydania karty parkingowej jest przewodniczący powiatowego zespołu
do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu
osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych
lub siedzibę placówki.
W przypadku spełniania warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę
niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.
Wypełniony i kompletny wniosek składa się osobiście do 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.
Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub
ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd
opiekunów;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą
wniosek składa jeden z rodziców;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby
ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator
ustanowiony przez sąd.
Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.
Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego
zespołu lub osoby przez niego upoważnionej.
Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz
osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden
z rodziców, opiekun lub kurator.
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W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we
wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.
We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu”, osoba niepełnosprawna składa wzór
podpisu, z wyjątkiem:
1)
osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;
2)
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;
3)
osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.
W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie
lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki
miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.
UWAGA! Kartę parkingową osoba niepełnosprawna odbiera osobiście, po okazaniu dokumentu
potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru
karty.
Kartę parkingową wydaną:
1) osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych
przez sąd opiekunów,
2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera
jeden z rodziców,
3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie
ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony
przez sąd
- po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczenie o prawie do
sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.
Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości
złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku
możliwości złożenia podpisu.
Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia
do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku
możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację
o braku możliwości złożenia podpisu.
Podstawa prawna:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Rozporządzenie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014
r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
Rozporządzenia 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.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie
rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
Zalecenie Rady UE z 4 czerwca 1998 r. dotyczące kart parkingowych dla osób
niepełnosprawnych (98/376/EC).
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Wymagane dokumenty:
1.

2.

3.

4.

wniosek o wydanie karty parkingowej według wzoru zgodnego z załącznikiem nr 1
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych dostępnego
w sekretariacie zespołu (pok. 113) lub na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Zgorzelcu.
Oryginał (do wglądu) ważnego prawomocnego orzeczenia:
o niepełnosprawności,
o stopniu niepełnosprawności,
o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanego na podstawie art. 5a ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub
wyroku Sądu wydanego po rozpoznaniu odwołania od orzeczenia wojewódzkiego zespołu
ds. orzekania o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem o obniżonej sprawności
ruchowej (pkt 9 szczegółowych wskazań o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt
9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
jedna fotografia (podpisana na odwrocie) o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca
aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
Uwaga! Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do
wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca
nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę
z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie
potwierdzającym tożsamość tej osoby.
dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w kwocie 21 zł. (dwadzieścia jeden
złotych).

Opłaty:
Postępowanie wnioskowe dotyczące wydania karty parkingowej objęte jest, na podstawie & 1
Rozporządzenia 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, opłatą w kwocie 21 zł.
Opłaty za wydanie karty parkingowej należy uiszczać na konto Starostwa
Powiatowego w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec ul. Boh. II Armii WP 8-8a
Bank Millennium S.A. Nr rachunku bankowego: 55 1160 2202 0000 0002 6240
0140
W tytule należy wpisać: PZON opłata za wydanie karty parkingowej, imię
i nazwisko osoby, dla której karta ma być wydana.
Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy: Brak drogi odwoławczej.

STAROSTWO POWIATOWE W ZGORZELCU
ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec
Tel. 75 77 615 55, fax 75 77 17 930, boi@powiat.zgorzelec.pl
www.powiatzgorzelecki.pl

POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu, którego siedziba znajduje się przy ul. Bohaterów II
Armii Wojska Polskiego 8
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
listownie na adres Administratora,
telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową:
iod@powiat.zgorzelec.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wydania karty parkingowej, na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw (np. w celu wydania
kart parkingowej);
 art. 9 ust. 2 lit. b, c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane
o stanie zdrowia, stopniu niepełnosprawności);
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody (np. kontakt telefoniczny)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty przetwarzające, z którym administrator zawarł umowy powierzenia danych
osobowych. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy
na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych, wykorzystywanych przy ich
przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193
Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie
podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku i zadania nałożonego ustawą na
Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich
przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie (kontakt listowny na adres
Administratora bądź na adres e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres
przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy w obowiązującym
jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych.
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