Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej zdnia7 majażllSr.(poz. 69l)

Data wp§r.łu wniosku:

wnlosek

o

wydanle t€rty

part{lngoweJ

odbioru w moim imieniu karĘ parkingowe|.

(data i podpis wnioskodawcy a'lbo rodzica, opiekuna lub kuratora
albo adnotacja o braku możliwościńożenla podpisu)''

37. Miejscorvość
40.

Ulica

43. Oświadczam. że:

1) posiadam upoważnienie do reprezentowania placówki uprawnionej do uzyskania karty parkingowej
2) placówka prowadzi działalnośćw zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznię ograniczone
mozliwości samodzieinego poruszania się ijest uprawniona do uzyskania karty parkingowej

3) dane podane we wniosku

są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym

(data i podpis osoby upoważnionej do feprezentowania placówki
albo adnotacja o braku możliwościzłożeniapodpisu)l1

Potwierdzenie odbioru karty parkingowej
45. Kartę parkingową numer:

otrzvmałem/otrzvmałamt0

46, Oświadczam. że6:
1 ) posiadam upoważnienie do reprezentowania placówki uprawnionej
do uzyskania karry parkingowej

2) sprawuję władzę rodzicielską, opiekę lub kuratelę nad osobą
niepełnosprawną uprawnioną do uzyskania kaĄ parkingowej

(data i podpis wnioskodawcy lub osoby przezniego upoważnionej
albo rodzica, opiekuna lub kuratora albo osoby upoważnionej do

replezentowania placówki albo adnotacja o braku możliwości
złożenia podpisu)

48.

49.

miejsce nafotografię

35mmx45mm

WZOR PODPISUI3

l Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
do klórego składa się wniosek,
' Częśó A

wlpełnia się w przypadku, gdy wniosek doĘczy osoby niepełnosprawnej.

3

W przypadku nieposiadania numeru PESEL

a

Nalezy wypełnić, o ile nazwa pocay jest inna niż nazwa miejscowości.

-

seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamośó.

5

Wl,pełnia się w przypadku, gdy wniosek składanyjest przezrodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.

6

Właściwezaznaczyćwstawiając mak

7

Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej dołączany jest do wniosku od dnia 4 stycznia 2016

,X".

8 WłaŚciwe zaznaczyć wstawiając znak

r.

,,X"; oświadczenia wskazane w pkt 1-3 są składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest

składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.

Wypełnia się w przypadku odbioru karty parkingowej przez osobę upoważnioną.
tONiewłaściweskeślió,

9

l1NaleĄ podpisać wniosek w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przezniego upoważnionej,
r2

Częśó B wypełnia się w przypadku, gdy wniosek dotyczy płacówki.

W PrzyPadku, gdy wniosek doĘczy osoby, która nie ukończyła l 8. roku Ącia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowolub osoby, która nie ma
możliwościzłożenia podpisu albo placówki - pole pozostawia się niewypełnione.
13

