LEGITYMACJA DOKUMENTUJĄCA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LUB STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W przypadku chęci otrzymania legitymacji Wnioskodawca - osoba niepełnosprawna (lub Jej rodzic, opiekun prawny /
pełnomocnik / osoba do złożenia wniosku o wydanie legitymacji) jest zobowiązana do złożenia wniosku o wydanie
legitymacji osoby niepełnosprawnej (druk wniosku dostępny jest w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o

Niepełnosprawności

w

Będzinie

lub

na

stronie

internetowej:

http://pcpr.bedzin.pl/pomoc-osobom-

niepelnosprawnym/pzon/druki [niniejsze druki są jednolite na terenie całego kraju]).
Do wniosku dołącza się:
1. Jedną aktualną, nieopieczętowaną, fotografię o wymiarach: 35 mm x 45 mm odzwierciedlającą aktualny
wizerunek osoby, w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku
fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie
głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać osobę z nakryciem głowy, pod
warunkiem że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób);
2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej – w wysokości 15 zł.
UWAGA! Dotyczy jedynie osób, które utraciły legitymację osoby niepełnosprawnej wydane po dniu
1 sierpnia 2017 r. (według nowego wzoru);
3. Kopia

(kserokopia)

dowodu

osobistego

osoby

niepełnosprawnej.

UWAGA!

Należy

dołączyć

w przypadku składania wniosku pocztą lub przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna
prawnego niebędącego rodzicem. Kopia (kserokopia) powinna mieć zaczernione pola dotyczące imion
rodziców oraz nazwiska rodowego;
4. Kopia (kserokopia) orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu legitymacji.
Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności,
o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:


5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;



10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które
nie ukończyły 60-go roku życia.
Legitymacje wydawane są wyłącznie na podstawie ostatecznego, prawomocnego orzeczenia
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.

KARTA PARKINGOWA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć w dowolnie wybranym powiatowym (miejskim)
Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:


osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd
opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;



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.
WNIOSEK JEST PODPISYWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
W OBECNOŚCI PRACOWNIKA ZESPOŁU.
Do wniosku dołącza się:
1. Wypełniony i podpisany wniosek w sprawie wydania karty parkingowej (druk wniosku dostępny jest
w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Będzinie lub na stronie
internetowej:

http://pcpr.bedzin.pl/pomoc-osobom-niepelnosprawnym/pzon/druki

[niniejsze

druki

są jednolite na terenie całego kraju]);
2. Jedną aktualną, nieopieczętowaną, fotografię o wymiarach: 35 mm x 45 mm odzwierciedlającą aktualny
wizerunek osoby, w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku
fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie
głowy

zgodnie

z

zasadami

swojego

wyznania,

fotografia

może

przedstawiać

osobę

z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym
tożsamość tych osób);
3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej - do wglądu;
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł;
5. Prawomocne (ostateczne) orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub
wyrok sądu od którego nie wniesiono środka zaskarżenia – do wglądu.
OPŁAT MOŻNA

D O K O N Y W A Ć:
W Kasie Starostwa Powiatowego w Będzinie

Na numer konta:
67 8438 0001 0020 0656 2000 0170
tytułem:
"Opłata za wydanie karty parkingowej"

ul. Ignacego Krasickiego 17,

LUB

42-500 Będzin na numer konta:
Kasa czynna jest w poniedziałki: od godziny 07:30 do 16:30;
od wtorku do czwartku: w godzinach od 7:30 do 15:30,
w piątki: w godzinach od 07:30 do 14:00.

PRZED DOKONANIEM WPŁATY NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, CZY POSIADANE ORZECZENIE UPRAWNIA DO
OTRZYMANIA KARTY PARKINGOWEJ
(W PKT 9 ORZECZENIA WINNO SIĘ ZNAJDOWAĆ STWIERDZENIE: SPEŁNIA).

