
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r.

Poz. 1446

USTAWA

z dnia 23 października 2013 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) 
wprowadza się następujące zmiany:

1)   w art. 8:

a)   ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczo-
nym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, 
w zakresie określonym przepisami o których mowa w art. 7 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do:
1)   kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową;
2)   kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3, przewożącego osobę mającą 

znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

3. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada 
przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpie-
czenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.”,

b)   po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kartę parkingową wydaje się:
1)   osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mają-

cej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2)   osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości sa-

modzielnego poruszania się; 
3)   placówce  zajmującej  się  opieką,  rehabilitacją  lub  edukacją  osób  niepełnosprawnych mających  znacznie 

ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.”,

c)   ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewi-
dencyjnej,  przewodniczący  powiatowego  zespołu  do  spraw orzekania  o  niepełnosprawności,  o  którym mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.3)), na podstawie wydanego przez zespół 
do spraw orzekania o niepełnosprawności: 
1)   orzeczenia o niepełnosprawności,

1)   Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700 i 991. 
3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 

i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, 675, 791 i 1446.
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2)   orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
3)   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 za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5. Kartę parkingową placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3, wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewi-
dencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie doku-
mentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób 
niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę.”,

d)   po ust. 5b dodaje się ust. 5c–5f w brzmieniu:

„5c. Kartę parkingową wydaje się osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, na okres ważności orzeczenia, 
o którym mowa w ust. 4, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3 na okres 
3 lat.

5d. W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających 
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką, o której mowa 
w art. 8 ust. 3a pkt 3 jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał.

5e. Karta parkingowa traci ważność:
1)  po upływie terminu ważności karty;
2)  w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;
3)  w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
4)  w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;
5)  w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

5f. Minister właściwy do  spraw zabezpieczenia  społecznego dokonuje,  z zachowaniem przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), wyboru pro-
ducenta blankietów kart parkingowych.”,

e)   po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Opłata za wydanie karty parkingowej nie może przekroczyć 1% przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

6b. Opłata za wydanie karty parkingowej stanowi dochód budżetu państwa.”,

f)   ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)   wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych osobom, o których mowa w ust. 3a pkt 1 i 2 oraz placówkom, 

o których mowa w ust. 3a pkt 3, uwzględniając w szczególności zapewnienie jednolitej procedury wydawa-
nia kart parkingowych oraz konieczność technicznego zabezpieczenia karty w sposób gwarantujący jej au-
tentyczność oraz ujednolicenia wzoru karty parkingowej z rozwiązaniami przyjętymi w krajach europej-
skich, w celu umożliwienia korzystania osobom niepełnosprawnym z ulg i przywilejów w ruchu drogowym, 
określonych w przepisach prawa krajowego;

2)   zasady nadawania numerów wydawanym kartom parkingowym, uwzględniając w szczególności koniecz-
ność stworzenia sprawnego systemu wydawania, ewidencjonowania i kontroli prawidłowości wykorzysty-
wania kart oraz fakt, że w przypadku kart, o których mowa w ust. 3a pkt 3 częścią składową numeru karty 
jest numer rejestracyjny pojazdu;

3)   tryb postępowania w sprawie zwrotu karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie jednolitej proce-
dury zwrotu kart parkingowych;

4)   wzór wniosku o wydanie karty parkingowej, mając na uwadze zapewnienie  jednolitej formy składanych 
wniosków.

8. Minister właściwy  do  spraw  zabezpieczenia  społecznego, w  porozumieniu  z ministrem właściwym do 
spraw transportu i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj placówek 
zajmujących  się  opieką,  rehabilitacją  lub  edukacją  osób  niepełnosprawnych  mających  znacznie  ograniczone 
możliwości  poruszania  się,  uprawnionych  do  uzyskania  karty  parkingowej, mając  na względzie  zapewnienie 
wydawania karty właściwym placówkom.”,
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g)   dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1)   wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej, uwzględniając koszty związane z jej produkcją i dystrybucją;
2)   warunki dystrybucji blankietów kart parkingowych, mając na uwadze zapewnienie  sprawności  i bezpie-

czeństwa procesu przekazywania tych kart do powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnospraw-
ności.”;

2)   w art. 80d:

a)   w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5;”,

b)   ust. 5–7 otrzymują brzmienie:

„5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem, rozwojem 
i  funkcjonowaniem centralnej  ewidencji  pojazdów,  centralnej  ewidencji  kierowców oraz  centralnej  ewidencji 
posiadaczy kart parkingowych.

6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 
ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 
ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, 
art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 
3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć rów-
nowartości w złotych 2 euro a w przypadku opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy, równowartości w zło-
tych  50  eurocentów,  ustalonej  przy  zastosowaniu  kursu  średniego  ustalonego  przez  Narodowy  Bank  Polski 
w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, 
ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw instytucji fi-
nansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)   wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 

i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 
ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 
pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, 
art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów nie-
bezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia;

2)   tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy 
i podmioty zobowiązane do jej pobierania;

3)   wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub 
uiszczonych na rachunek Funduszu.”;

3)   w dziale IV dodaje się rozdział 1b w brzmieniu:

„Rozdział 1b

Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych

Art. 100f. 1. Tworzy się centralną ewidencję kart parkingowych, o których mowa w art. 8.

2. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. W rozumie-
niu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

Art. 100g . 1. Ewidencja, o której mowa w art. 100f ust. 1, obejmuje:

1)   numer karty;

2)   datę wydania karty;

3)   datę ważności karty;

4)   oznaczenie zespołu, którego przewodniczący wydał kartę;
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5)   imię  i  nazwisko,  numer  ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  (PESEL) 
osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę;

6)   nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki naro-
dowej (REGON), markę, model oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posłu-
giwania się kartą parkingową – w przypadku kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3;

7)   datę i przyczynę utraty ważności karty.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6 oraz informację o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 8 
ust. 5e pkt 2 i 3 przekazuje do ewidencji powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego prze-
wodniczący wydał kartę.

3. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji, jest zwolniony z obowiązku infor-
macyjnego, określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.

4. Dane, o których mowa w ust. 1, usuwa się z ewidencji po upływie 3 lat od daty utraty ważności karty. 

Art. 100h. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się nieodpłatnie, o ile jest to niezbędne do realizacji ich 
ustawowych zadań, podmiotom wymienionym w art. 100c ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 3, 8 i 8a oraz powiatowym zespołom do 
spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby której one dotyczą. Dane te mogą być 
udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych.

3. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na pisemny umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych 
zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą 
urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące 
warunki:

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z ce-
lem ich uzyskania;

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Art. 100i. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabez-
pieczenia społecznego, określi w drodze rozporządzenia:

1)   sposób prowadzenia ewidencji,

2)   warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji

– mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego procesu gromadzenia i aktualizacji danych gromadzonych 
w ewidencji oraz ich bezpieczeństwa.”;

4)   w art. 130a w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)    pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowane-
go przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, 829 i 1247) wprowadza się 
następujące zmiany:

1)  po art. 96a dodaje się art. 96b w brzmieniu:

„Art. 96b. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.4)), 

podlega karze grzywny do 2000 złotych.”;

2)  art. 97 otrzymuje brzmienie:

„Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie 
ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie,

podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”.

4)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700, 991 i 1446.
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Art. 3. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1)   po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznaczając miejsca przeznaczone na postój 
pojazdów wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art. 8 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwaną dalej „kartą parkingową”:
1)   na drogach publicznych; 
2)   w strefach zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym;
3)   w strefach ruchu, o których mowa w art. 2 pkt 16a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

2. Stanowiska postojowe, o których mowa w ust. 1, w miejscu przeznaczonym na postój pojazdów wyznacza się 
w liczbie nie mniejszej niż: 
1)   1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15;
2)   2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;
3)   3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100;
4)   4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.”;

2)   w art. 13:

a)   w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)   postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;”,

b)   w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)   pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową.”;

3)   w art. 13b:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie 

płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodo-
bowo.”,

b)   w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)    ustala wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym że opłata za pierwszą godzinę postoju 

pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł;”,

c)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, mogą być zróżnicowane w zależności od miejsca 

postoju. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny posto-
ju, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku 
do stawki za poprzednią godzinę postoju. Stawka opłaty za czwartą godzinę  i za kolejne godziny postoju nie 
może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju.”,

d)   w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)    wyznacza w  strefie  płatnego  parkowania miejsca  przeznaczone  na  postój  pojazdów, w  tym  stanowiska 

przeznaczone na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;”.

Art. 4. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w art. 6b w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9)  spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerw-

ca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.6)), przy czym w przypadku osób 
niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może 
zostać stwierdzone  jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O 
(choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).”;

5)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 
i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, 675 i 791.

6)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700, 991 i 1446.
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2)   w art. 6d:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tworzy się Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej 
„systemem”, w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia  i podniesienia  jakości orzekania o niepełno-
sprawności oraz realizacji zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.”,

b)   w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:
„6)    dane dotyczące karty parkingowej, o których mowa w art. 100g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym.”;

3)   po art. 20c dodaje się art. 20d w brzmieniu:

„Art. 20d. 1. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym, jest zwolniona z opłaty związanej z korzystaniem z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej umoż-
liwiających dojazd bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków przeznaczonych 
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyż-
szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turysty-
ki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, świadczenia usług pocz-
towych  lub  telekomunikacyjnych oraz  innych ogólnodostępnych budynków, przeznaczonych do wykonywania po-
dobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje prawa do bezpłatnego:

1)   parkowania;

2)   korzystania z autostrad płatnych;

3)   przejazdu po drogach krajowych pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów, składających się z pojaz-
du samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym au-
tobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej;

4)   przejazdu przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 
z późn. zm.7)) w art. 15 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)    zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensyw-
ność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budow-
lanej, minimalny udział  procentowy powierzchni  biologicznie  czynnej w odniesieniu do powierzchni  działki 
budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przezna-
czone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy 
i gabaryty obiektów;”.

Art. 6. 1. Karty parkingowe, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, wydane na podstawie dotychczasowych 
przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

2. Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez po-
wiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 
04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wska-
zanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych 
– kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

Art. 7. Opłatę ewidencyjną, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, pobiera się od dnia 4 stycznia 
2016 r.

Art. 8. 1. Do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwa-
łę o przystąpieniu do sporządzenia albo zmiany planu oraz zawiadomiono o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglą-
du, a plan nie został uchwalony do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zacho-
wują moc.

7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405 
i 1238. 
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Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. z wyjątkiem:

1)   art. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2)   art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.; 

3)   art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski




