
WZÓR KARTY PARKINGOWEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ od 01 lipca 2014 r. 

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie 

tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach 

członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, 

a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.  

 

  



Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane są przez: Miejski Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Łodzi przy MOPS w Łodzi ul. Lecznicza 6, 93 – 173 Łódź,   

Telefon:  42  256- 51-15, 42 256-51-28, 42 256-51-83  

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie, jednak Uchwałą nr 

XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 09.12.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 poz. 173) 

ustalono zerową stawkę opłat dla niepełnosprawnych posiadających ważną kartę parkingową 

za parkowanie w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób (tzw. 

„kopertach").  

W przypadku braku wolnych miejsc (kopert) posiadacze kart parkingowych parkując w SPP 

zobowiązani są do uiszczenia opłat za parkowanie w SPP na ogólnych zasadach.  

W związku z faktem, iż karta parkingowa nie zwalnia osób niepełnosprawnych z opłaty  

za parkowanie   w SPP na terenie miasta Łodzi, istnieje możliwość nabycia abonamentu 

parkingowego dla osoby niepełnosprawnej – „abonamentu z zerową stawką opłat”. 

Dla osób niepełnosprawnych o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym 

wydawane są abonamenty ze stawką zerową.   

Warunkiem otrzymania abonamentu dla osoby niepełnosprawnej (lub wymiany abonamentu  

dla osoby niepełnosprawnej), na jeden wskazany samochód jest okazanie następujących 

dokumentów:  

 Wypełniony wniosek o wydanie abonamentu z zerową stawką opłat  dla osoby 

niepełnosprawnej.  

 Dowód osobisty osoby niepełnosprawnej.  

 Oryginał karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.  

 W przypadku wymiany abonamentu  (zmiana samochodu lub numeru rejestracyjnego 

samochodu) wydany pierwotnie abonament dla osoby niepełnosprawnej podlega 

zwrotowi.  

 W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną – niezbędne jest pisemne 

upoważnienie od osoby niepełnosprawnej dla upoważnionej osoby, która w jej imieniu 

nabywa abonament.  

Abonamenty dla niepełnosprawnych  wydawane są w Kancelarii ZDiT  ul. Piotrkowska 175.  

Godziny urzędowania:     

poniedziałek, środa – piątek: w godz. 7.30 – 15.30,   

wtorek.: w godz. 9.00 – 17.00.  

W  przypadku  braku  posiadania  i  wyłożenia  w  parkującym  pojeździe łącznie wszystkich 

ważnych  dokumentów (tj.  karty  parkingowej  i  abonamentu  parkingowego  dla  osoby 

niepełnosprawnej –„abonamentu z zerową stawką opłat”) parkujący pojazd zobowiązany jest 

do uiszczenia opłat za parkowanie w SPP na ogólnych zasadach. 



 

 

Dodatkowych informacji udziela: Wydział Parkowania Zarządu Dróg i Transportu  

Telefon: 42 638-58-41, Łódź, ul. Piotrkowska 173, IV piętro pokój 404 


