
 
Karta Usługi 

 

STAROSTWO 
POWIATOWE 
W ŻARACH 

 
 

 
Wydział komunikacji i Dróg Powiatowych 

 
 

 

 
Stanowisko: ds. Transportu 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Nr pokoju: 214 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 34 

Godziny urzędowania: Pon. 7.00 -16.00,  Wt.- Czw. 7.00-15.00, 

Pt. 7.00 – 14.00 

Osoba wykonująca usługę: Małgorzata Jabłońska 

Rodzaj usługi 

Wydanie karty parkingowej placówkom zajmującym 

się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 

niepełnosprawnych. 

Opłaty 

– 25 zł – za wydanie karty parkingowej 
Opłata skarbowa: 
- 5 zł za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem 
(od każdej pełnej lub rozpoczętej strony) 
- 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub 
kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 
Opłaty należy uiścić na konto: 
1. Opłata za wydanie karty parkingowej: 
Starostwo Powiatowe w Żarach 
Nr rachunku: 63102054600000500200060004 
2. Opłata skarbowa: 
Urząd Miejski w Żarach 
Nr rachunku: 91109025610000000642000089 

Do wniosku załączyć 
należy 

- kserokopia dowodu rejestracyjnego 

Wzór wniosku pokój nr 214 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. placówki zajmujące się opieką nad osobami 
niepełnosprawnymi: 
- domy pomocy społecznej, 
- placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
- ośrodki wsparcia, jeżeli przebywają w nich osoby 
niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, 
 



2. placówki zajmujące się rehabilitacją społeczną osób 
niepełnosprawnych: 
- warsztaty terapii zajęciowej, 
- ośrodki, w których organizowane są turnusy 
rehabilitacyjne, 
- zakłady aktywności zawodowej, 
- specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne, jeżeli 
przebywają w nich osoby 
niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, 
3. placówki zajmujące się rehabilitacją leczniczą osób 
niepełnosprawnych: 
- zakłady opiekuńczo-lecznicze, 
- zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, 
- sanatoria, 
- prewentoria, 
- zakłady rehabilitacji leczniczej, 
- inne zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się statutowo 
wykonywaniem świadczeń 
zdrowotnych związanych z rehabilitacją leczniczą, jeżeli 
przebywają w nich osoby 
niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej 
4. placówki zajmujące się edukacją osób 
niepełnosprawnych: 
- przedszkola, 
- szkoły, 
- szkoły wyższe, 
- ośrodki zajmujące się edukacją, jeżeli kształcą się w nich 
osoby niepełnosprawne 
o obniżonej sprawności ruchowej. 
5. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą 
pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej 
odczytanie. 

Uwagi 
Wymaganych opłat można dokonać w punkcie kasowym 
zlokalizowanym na parterze w budynku Starostwa. 

 


