
I N F O R M A C J E  
DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKU w sprawie wydania 

KARTY PARKINGOWEJ

I. WNIOSEK w sprawie wydanie karty parkingowej składa się we właściwym ze względu 
na miejsce stałego pobytu - w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności - Zespole Orzekającym 
(dla mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego - MZON Gliwice, ul. Bojkowska 20) 
OSOBIŚCIE za wyjątkiem: 

 Osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają RODZICE, lub ustanowieni 
przez sąd OPIEKUNOWIE  

 Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, 
za którą wniosek składa  jeden z RODZICÓW

 Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby 
ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio OPIEKUN lub 
KURATOR ustanowiony przez sąd 

II. DO WNIOSKU osoby niepełnosprawnej załącza się: 

1) jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciadlającą aktualny wizerunek osoby, której
wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycie głowy i okularów z ciemnymi szkłami
(za wyjątkiem osób których fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym
tożsamość tej osoby) 

2) oryginał dowodu  uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (w przypadku dokonania 
przelewu drogą elektroniczną dołączenie wydruku potwierdzenia  przelewu
 z własnoręcznym podpisem osoby ubiegającej się o wydanie karty parkingowej) 

III. DOKUMENTY OKAZYWANE DO WGLĄDU Z CHWILĄ SKAŁADANIA WNIOSKU: 

 Oryginał prawomocnego ważnego  orzeczenia  o niepełnosprawności,
o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz z pozytywnie 
określonym wskazaniem w pkt 9 dotyczącym spełnienia przesłanek ustawowych do wydania 
karty parkingowej 

 DOWÓD OSOBISTY lub innych dokument potwierdzający tożsamość 
 W przypadku osób ubezwłasnowolnionych lub pozbawionych zdolności do czynności 

prawnych, dla których został ustanowiony opiekun lub kurator z chwilą składania wniosku  o 
wydanie karty parkingowej okazuje się do wglądu   POSTANOWIENIE   lub   ZAŚWIADZENIE    o 
ustanowieniu opieki lub kurateli  

 W przypadku osób małoletnich z chwilą składania wniosku  o wydanie karty parkingowej 
okazuje się do wglądu ODPIS SKRÓCONY AKTU URODZENIA DZIECKA

UWAGA !
WARUNKI  DO OTRZYMANIA KARTY PARKINGOWEJ W OPARCIU O  NOWE ZASADY JEJ PRZYZNAWANIA obowiązujące

od  1 lipca 2014r. spełniają osoby posiadające orzeczenia o:
-   ZNACZNYM st. niepełnosprawności + pozytywnie określone wskazanie w pkt 9 orzeczenia

-   UMIARKOWANYM st. niepełnosprawności + wymagany ustawowo symbol 04-O, 05-R, 10-N
 + pozytywnie określone wskazanie w pkt 9 orzeczenia

ORZECZENIA ORGANÓW RENTOWYCH (ZUS, KRUS, MSWiA) NIE UPRAWNIAJĄ DO WYDANIA KARTY
PARKINGOWEJ W ROZUMIENIU NOWYCH PRZEPISÓW 

DRUK WNIOSKU do pobrania na stronie internetowej www.mzon.gliwice.pl 
bądź w siedzibie Zespołu ul. Bojkowska 20, 44-100 Gliwice - pokój nr 1 (parter) 


