
 
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 
Wydawanie karty parkingowej dla osoby 

niepełnosprawnej 

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 

1. Jedną fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm. 
2. Orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności: 
- 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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.). 
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej. 
3. Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez 
ustawowego lub statutowego przedstawiciela). 

Wzór wniosku pokój nr 214 



Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Data ważności karty parkingowej jest zgodna z terminem 
ważności orzeczenia o niepełnosprawności. 
2. Karta parkingowa nie jest wydawana na podstawie 
orzeczeń ZUS, MSWiA, MON, KRUS. 
3. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą 
pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej 
odczytanie. 
4. Wnioski o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności można składać w Powiatowym Zespole 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu 

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

 


