Dokument podpisany
przez Jarosław
Deminet; RCL
Data: 2014.06.26
14:42:20 CEST

DZIENNIK USTAW

v.p
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r.
Poz. 843

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

.go

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych
Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł.

§ 2. 1. Dystrybucja blankietów kart parkingowych odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania  o niepełnosprawności, zwanego dalej „przewodniczącym”, do producenta blankietów kart parkingowych, zwanego dalej „producentem”.
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2. Zamówienie blankietów kart parkingowych może być dokonane w każdym czasie, także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Przewodniczący wprowadza do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
informacje o dacie złożenia zamówienia i ilości zamówionych blankietów kart parkingowych.
§ 3. Wyprodukowane blankiety kart parkingowych producent zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.
§ 4. 1. Producent po otrzymaniu zamówienia dostarcza niezwłocznie przewodniczącemu blankiety kart parkingowych, za
potwierdzeniem odbioru, pod wskazany w zamówieniu adres powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2. Przewodniczący wprowadza do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
informacje o dacie i ilości dostarczonych blankietów kart parkingowych.
3. Każda odebrana przez przewodniczącego partia blankietów kart parkingowych jest przedmiotem odrębnego rozliczenia z producentem.
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4. W przypadku stwierdzenia przez przewodniczącego braków lub wad w blankietach kart parkingowych producent
niezwłocznie dostarcza właściwe blankiety kart parkingowych.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.3)

1)

2)
3)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: wz. J. Duda

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne,  na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611
oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768 i 822.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart
parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. Nr 67,
poz. 616), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486).

