
  
 

  
 

  
 

      
     

 
 

   
 
 
  

 
    

 
  

 
 
 

  
  

     
  

  
 

 
 

  
 
 
 

 
  
 

                       
 

                       
 

 
                       

 
                       

 
 

 

       

  

 
 

  
 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

  
  

  

INFORMACJE NA TEMAT SKŁADANIA WNIOSKU 
O POZWOLENIE NA PARKOWANIE LUB NUMERY REJESTRACYJNE 

DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
dmv.ny.gov

INFORMACJE OGÓLNE 
Przed wypełnieniem wniosku znajdującego się na stronie 3 prosimy o przeczytanie strony 1 i 2 tego pakietu. Specjalne pozwolenie na parkowanie lub numery
rejestracyjne przysługują mieszkańcom stanu Nowy Jork posiadającym jeden lub kilka rodzajów niepełnosprawności o stopniu znacznym upośledzających
mobilność. Opis tych rodzajów niepełnosprawności znajduje się w części 2 wniosku na stronie 3 tego pakietu. Pozwolenie na parkowanie może zostać 
wydane osobom z niepełnosprawnością czasową lub trwałą. Pozwolenia są wystawiane na nazwisko osoby z niepełnosprawnością. Osoba 
wnioskująca o specjalne pozwolenie na parkowanie nie musi być kierowcą ani zarejestrowanym właścicielem pojazdu. Do uzyskania pozwolenia kwalifikują 
się dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności (bez względu na wiek) oraz osoby zaliczone do grupy inwalidów z powodu utraty wzroku. 

1) Aby ubiegać się o pozwolenie na parkowanie: 
(a) Wypełnij Część 1 wniosku na stronie 3. Wnioskodawcy z TRWAŁĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ powinni poprosić swojego lekarza medycyny ogólnej, 

lekarza osteopatę, asystenta lekarza, pielęgniarkę, lekarza podologa (w przypadku niepełnosprawności stóp) lub okulistę (w przypadku osób niewidomych) 
o wypełnienie sekcji zawierającej zaświadczenie lekarskie dotyczące trwałej niepełnosprawności znajdującej się w Części 2 wniosku i przekazanie 
formularza wnioskodawcy. Wnioskodawcy o CZASOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wymagającej korzystania z urządzeń wspomagających powinni 
poprosić lekarza medycyny ogólnej lub lekarza osteopatę o wypełnienie sekcji zawierającej zaświadczenie lekarskie dotyczące czasowej niepełnosprawności 
znajdującej się w Części 2 wniosku i przekazanie formularza wnioskodawcy. UWAGA: W przypadku trwałej niepełnosprawności wydawca pozwolenia 
może odstąpić od wymogu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, jeżeli niepełnosprawność wnioskodawcy jest oczywista, widoczna gołym okiem 
(np. amputacja kończyny dolnej) LUB jeśli wnioskodawca już posiada tablice rejestracyjne dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

(b) Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć wypełniony wniosek do organu uprawnionego do wydawania pozwoleń dla miejsca 
zamieszkania wnioskodawcy. PROSIMY NIE PRZESYŁAĆ WNIOSKU DO WYDZIAŁU POJAZDÓW MECHANICZNYCH (DMV) – DMV
NIE WYDAJE POZWOLEŃ NA PARKOWANIE. W przypadku posiadania prawa jazdy lub karty identyfikacyjnej osoby niebędącej kierowcą wydanych 
przez Wydział Pojazdów Mechanicznych stanu Nowy Jork, konieczne jest okazanie tego dokumentu wydawcy pozwolenia. Wydawca pozwolenia umieści 
na nim trzy ostatnie cyfry 9-cyfrowego numeru znajdującego się na prawie jazdy lub karcie identyfikacyjnej osoby niebędącej kierowcą w celu ułatwienia 
funkcjonariuszom służb porządkowych określenia tożsamości posiadacza zezwolenia i pomocy w ograniczaniu nadużyć. POSIADANIE PRAWA JAZDY 
LUB KARTY IDENTYFIKACYJNEJ OSOBY NIEBĘDĄCEJ KIEROWCĄ WY DANYCH PRZEZ WYDZIAŁ POJAZDÓW MECHANICZNYCH 
STANU NOWY JORK JEST WYMAGANE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU MIESZKAŃCÓW MIASTA NOWY JORK (warunkiem uzyskania 
pozwolenia przez mieszkańców miasta Nowy Jork jest dołączenie do wniosku kopii prawa jazdy lub dokumentu tożsamości osoby niebędącej kierowcą). 

MIESZKAŃCY MIASTA NOWY JORK – Wydział Transportu miasta Nowy Jork (NYC DOT) wydaje pozwolenia mieszkańcom miasta 
Nowy Jork. Mieszkańcy miasta Nowy Jork, którzy chcą otrzymać pozwolenie, są zobowiązani złożyć wniosek oraz dostarczyć do 
Wydziału Transportu miasta Nowy Jork kopię prawa jazdy lub karty identyfikacyjnej osoby niebędącej kierowcą pod adres: NYC
Department of Transportation, Permits and Customer Service, 30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor, Long Island City, NY 11101-3045. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr (718) 433-3100. W przypadku niedołączenia do wniosku kopii
prawa jazdy lub karty identyfikacyjnej osoby niebędącej kierowcą Wydział Transportu miasta Nowy Jork nie wyda 
pozwolenia. W przypadku posiadania tablic rejestracyjnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności należy wypełnić Część 1 
i dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego. W przypadku posiadania indywidualnych tablic rejestracyjnych do wniosku należy dołączyć 
zdjęcie tablic przedstawiające oznaczenie międzynarodowym symbolem niepełnosprawności. Prosimy zapoznać się z ważnymi
informacjami na temat „PARKOWANIA W MIEŚCIE NOWY JORK” na stronie 2. 
MIESZKAŃCY HRABSTWA NASSAU – Aby dowiedzieć się, gdzie na terenie hrabstwa Nassau można złożyć podanie o pozwolenie,
prosimy dzwonić do lokalnego biura ds. osób niepełnosprawnych fizycznie pod nr (516) 227-7399. 

uzyskania pozwolenia po uprzednim złożeniu wniosku w siedzibie władz lokalnych lub na niektórych posterunkach 
policji. Większość wydawców przyjmuje wnioski złożone na formularzu MV-664.1, ale niektórzy z nich posiadają własne formularze i nie 
wszyscy wydają pozwolenia dla osób z czasową niepełnosprawnością. 

2) Aby złożyć wniosek o tablice rejestracyjne: 
(a) Niepełnosprawność musi być trwała. 
(b) Pojazd, dla którego zostaną wydane tablice specjalne, musi być zarejestrowany na osobę z niepełnosprawnością. Minimalny wiek osoby, 

na którą można zarejestrować pojazd, to 16 lat. 
(c) Wypełnij Część 1 wniosku na stronie 3. Lekarz medycyny ogólnej, lekarz osteopata, asystent lekarza, pielęgniarka, lekarz podolog (w przypadku 

niepełnosprawności stóp) lub okulista (w przypadku osób niewidomych) jest zobowiązany wypełnić sekcję zawierającą zaświadczenie lekarskie 
dotyczące trwałej niepełnosprawności znajdującą się w Części 2 wniosku i przekazanie formularza wnioskodawcy. UWAGA: Wydział Pojazdów 
Mechanicznych może odstąpić od wymogu dostarczenia przez wnioskodawcę zaświadczenia lekarskiego w przypadku gdy wnioskodawca jest 
osobą z trwałą niepełnosprawnością, która jest oczywista i widoczna gołym okiem (np. amputacja kończyny) LUB w przypadku gdy wnioskodawca 
posiada stałe (niebieskie) pozwolenie na parkowanie dla osób niepełnosprawnych. Osoby posiadające pozwolenie powinny przynieść je ze sobą, 
a także wypełnić Część 1 wniosku oraz dołączyć do niego kopię wniosku o pozwolenie zawierającego zaświadczenie lekarskie lub opinię lekarza. 

(d) Istnieje możliwość uzyskania tablic rejestracyjnych w dowolnym Wydziale Pojazdów Mechanicznych. Wypełniony wniosek należy 
przynieść ze sobą. 
- Aby zarejestrować pojazd po raz pierwszy, konieczne jest spełnienie wszystkich warunków wymaganych w przypadku rejestracji oraz 

dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. 
- W przypadku gdy pojazd posiada tablice rejestracyjne, należy przynieść je ze sobą w celu ich zamiany na tablice dla osób z trwałą 

niepełnosprawnością. Konieczne jest wypełnienie wniosku o rejestrację (formularz MV-82) i uiszczenie opłaty w wysokości 25 USD za nowe tablice 
rejestracyjne oznaczone międzynarodowym symbolem niepełnosprawności (International Symbol of Access, ISA). 

- Jeżeli transakcja nie będzie przeprowadzana przy okazji odnawiania dowodu rejestracyjnego, konieczne będzie uiszczenie dodatkowej opłaty 
w wysokości 3,75 USD. 

- Indywidualne tablice z symbolem ISA można uzyskać w biurze ds. indywidualnych tablic rejestracyjnych Wydziału Pojazdów Mechanicznych. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zadzwonić pod nr (518) 402-4838. 

MV-664.1P (7/22) STRONA 1 Z 4 

WSZYSCY POZOSTALI MIESZKAŃCY STANU NOWY JORK – Aby dowiedzieć się, gdzie najbliżej swojego miejsca zamieszkania 
można złożyć podanie o pozwolenie, prosimy dzwonić do siedziby władz lokalnych. W większości miejscowości istnieje możliwość 

https://dmv.ny.gov/


 
 

    
 
 
 

 
  
  

  
 

   
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 

       
       

 
 
 
 

  
 
       

 
 

 
 
       

 
 

 
       
       
       
       
 

       
       

 
 
 
 

 

KORZYSTANIE Z TABLIC REJESTRACYJNYCH I POZWOLEŃ NA PARKOWANIE 

u Tablice i pozwolenia uprawniają do parkowania na wydzielonych miejscach parkingowych wyłącznie wtedy, kiedy osoba 
niepełnosprawna jest kierowcą lub pasażerem samochodu. Osoby pełnosprawne nie mogą wykorzystywać pozwolenia ani
numerów specjalnych do korzystania z wydzielonych miejsc parkingowych; osoby parkujące na wydzielonych miejscach nielegalnie
naruszają par. 1203-c(4) ustawy o pojazdach i ruchu drogowym stanu Nowy Jork i mogą zostać ukarane mandatem w wys. od 50 do
75 USD za pierwsze wykroczenie lub mandatem w wys. od 75 do 150 USD za drugie wykroczenie popełnione przed upływem dwóch lat
od pierwszego. Administracja miejska może nakładać wyższe mandaty. W przypadku nadużycia lub niewłaściwego korzystania
z pozwolenia na parkowanie lub tablic rejestracyjnych dla osób niepełnosprawnych należy liczyć się z wycofaniem uprawnień 
i pozwolenia. 

u Pozwolenia na parkowanie należy zawieszać na lusterku wstecznym pojazdu, kiedy jest on zaparkowany, ale podczas jazdy
powinny być one zdejmowane z lusterka. 

u Ogólnie rzecz biorąc, tablice rejestracyjne i zezwolenia są ważne na terenie całego stanu Nowy Jork i uprawniają do parkowania na
miejscach zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych. Korzystanie z tablic lub zezwolenia nie zwalnia jednak z obowiązku 
przestrzegania stanowych lub lokalnych zasad ani opłat dotyczących parkowania, ani też z wymogu uzyskania pozwolenia na
parkowanie w wyznaczonej strefie. Tablice i zezwolenia zachowują swoją ważność również na terenie większości pozostałych
stanów, terytoriów oraz poza granicami USA. W przypadku planowania wyjazdu poza teren miasta Nowy Jork zalecamy
dowiedzieć się na posterunku policji lub w biurze DMV znajdującym się w lokalizacji będącej celem Państwa podróży, czy 
posiadane przez Państwa pozwolenie lub tablice rejestracyjne są tam akceptowane. 

u Miejsca parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych muszą być oznaczone dobrze widocznymi i zamontowanymi na 
stałe znakami pionowymi przedstawiającymi symbol osoby niepełnosprawnej (osoba na wózku inwalidzkim). Tabliczka znaku 
powinna znajdować się na wysokości od 5 do 7 stóp od powierzchni miejsca parkingowego. Wydzielone miejsca dla osób 
niepełnosprawnych mogą być oznakowane za pomocą namalowanych farbą linii lub innych oznaczeń w kolorze niebieskim. Nie 
wolno parkować na oznaczonych ukośnymi, białymi pasami polach dostępu sąsiadujących z miejscami
parkingowymi dla osób niepełnosprawnych nawet w przypadku posiadania zezwolenia lub tablic rejestracyjnych. Pola
dostępu zapewniają odpowiednią przestrzeń umożliwiającą bezproblemowy dostęp (wsiadanie i wysiadanie) do pojazdu osobom na
wózkach inwalidzkich i pozostałym osobom niepełnosprawnym korzystającym z innych urządzeń wspomagających. 

u Poszczególne miejscowości stosują oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych zgodne z lokalnymi przepisami lub 
zarządzeniami. W razie pytań dotyczących parkowania przez osoby niepełnosprawne na konkretnych ulicach, należy się 
kontaktować z zarządcą drogi. W razie pytań dotyczących wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych na terenie
nieruchomości posiadającej wydzielony parking, należy kontaktować się z osobą zarządzającą  tą nieruchomością lub lokalnym
inspektorem nadzoru budowlanego. 

u PARKOWANIE NA TERENIE MIASTA NOWY JORK 
Na terenie miasta Nowy Jork (NYC) nie znajdują się specjalnie wydzielone miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób 
niepełnosprawnych. Wydawane są tam jednak zezwolenia miejskie (prostokątne zezwolenia do umieszczenia na desce rozdzielczej)
uprawniające osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności do korzystania z miejsc parkingowych przy chodniku, które nie są 
dostępne dla większości pojazdów, lub na płatnych miejscach parkingowych bez żadnych opłat. Pozwolenie nie jest ważne poza
terenem miasta Nowy Jork. Istnieje możliwość uzyskania pozwolenia miejskiego i pozwolenia stanu Nowy Jork wydawanych przez
Wydział Transportu miasta Nowy Jork. 

Na terenie stanu Nowy Jork i na terenie miasta Nowy Jork wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są dostępne
na parkingach centrów handlowych, galerii handlowych, budynków biurowych, budynków mieszkalnych oraz kampusach
uniwersyteckich. Specjalne tablice rejestracyjne lub stanowe pozwolenia uprawniają do parkowania na wyznaczonych miejscach 
w wyżej wymienionych lokalizacjach z wykluczeniem miejsc przy ulicy. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat pozwoleń lub pobrać wniosek, należy odwiedzić stronę internetową Wydziału Transportu 
miasta Nowy Jork pod adresem www.nyc.gov/dot lub zadzwonić pod nr (718) 433-3100. Z Wydziałem Transportu miasta Nowy 
Jork można się również skontaktować, pisząc na adres: 

NYC Department of Transportation
Permits and Customer Service 
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor 
Long Island City, NY 11101-3045 

u ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA PARKING PŁATNY 
Osoby o trwałej niepełnosprawności utrudniającej dostęp do parkomatu lub możliwość uiszczenia opłaty za parkowanie mogą 
kwalifikować się do zwolnienia z opłat za parking płatny. Zwolnienie z opłat za parking płatny umożliwia parkowanie w strefach 
płatnego parkowania na terenie stanu Nowy Jork (z wyjątkiem miasta Nowy Jork) bez opłat. Więcej informacji można znaleźć na 
formularzach MV-664.1MP (wniosek o zwolnienie z opłat za parking płatny dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz
MV-664.2MP (Informacje na temat zwolnienia z opłat za parking płatny). Powyższe formularze można uzyskać u lokalnego
wydawcy pozwoleń na parkowanie oraz pobrać ze strony internetowej dmv.ny.gov. 

MV-664.1P (7/22) STRONA 2 Z 4 

http://www.nyc.gov/html/dot/html/home/home.shtml
https://dmv.ny.gov/
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WNIOSEK O POZWOLENIE NA PARKOWANIE 
LUB NUMERY REJESTRACYJNE 

DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Należy 

ODERWAĆ KARTKĘ wzdłuż PERFORACJI 

i zachować strony 1 i 2 
do wykorzystania w przyszłości.••

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o przeczytanie strony 1 i 2 tego pakietu. W przypadku chęci uzyskania pozwolenia na parkowanie 
wypełniony wniosek należy złożyć u lokalnego wydawcy (urząd miasta) w swoim miejscu zamieszkania; prosimy nie przesyłać wniosku do 
Wydziału Pojazdów Mechanicznych DMV, ponieważ nie wydaje on pozwoleń na parkowanie. 
Część 1 INFORMACJE NA TEMAT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – (Prosimy wypełnić drukowanymi literami i złożyć swój podpis obok strzałki).
Nazwisko Imię inicjał drugiego imienia Nr telefonu 

( ) 
Adres: Nr domu i ulica Numer mieszkania Miejscowość Stan Kod pocztowy

Data urodzenia Płeć • •••
M K X 

Chcę uzyskać: • numery rejestracyjne (Wniosek należy złożyć w DMV). • pozwolenie na parkowanie (Wniosek należy 
złożyć u lokalnego wydawcy pozwoleń). 

Czy posiada Pan(i) tablice rejestracyjne dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności? 

• Tak – posiadam tablice o numerze: • Nie 

Mieszkańcy miasta Nowy Jork – dołączyć kopię prawa jazdy lub karty identyfikacyjnej osoby niebędącej kierowcą. W przypadku 
posiadania pozwolenia stanowego jego numer należy umieścić w tym miejscu: 

Przed złożeniem podpisu prosimy przeczytać informacje na stronie 4 

(Podpis osoby niepełnosprawnej lub podpis jej rodzica lub opiekuna) – w przypadku podpisu rodzica lub (Data)
opiekuna po złożeniu podpisu prosimy również opisać stopień pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną. 

X 

Część 2 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

X 

UWAGA: TRWAŁA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ może zostać potwierdzona przez lekarza medycyny ogólnej (Medical Doctor, MD), lekarza osteopatę (DO), 
asystenta lekarza (PA), pielęgniarkę (NP), lekarza podologa (DPM, w przypadku niepełnosprawności związanej ze stopami) lub okulisty (OD, w przypadku osób 
niewidomych). CZASOWA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ może zostać potwierdzona wyłącznie przez lekarza medycyny ogólnej lub lekarza osteopatę. 

Prosimy zaznaczyć pole(-a), które opisuje(-ą) rodzaj niepełnosprawności, i zamieścić opis rozpoznania: 

• CZASOWA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ: Osoba o czasowej niepełnosprawności to osoba, która do poruszania się wymaga czasowo urządzenia 
wspomagającego. Przykładowe urządzenia wspomagające to, między innymi: orteza, laska, kule, proteza, wózek inwalidzki lub chodzik. Funkcję urządzenia 
wspomagającego może również spełniać inna osoba. WAŻNE: Pozwolenia czasowe są wydawane na maksymalnie sześć miesięcy bez względu na 
przewidywaną datę wyzdrowienia.
Przewidywana data wyzdrowienia: Rozpoznanie:
Rodzaj urządzenia wspomagającego:

• TRWAŁA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ: Osoba dotknięta poważną niepełnosprawnością to osoba posiadająca jedno lub więcej TRWAŁYCH
upośledzeń, niepełnosprawności lub dolegliwości wymienionych poniżej, które ograniczają jej mobilność.
Rozpoznanie: Należy zaznaczyć warunki, które mają zastosowanie:

• Korzysta z przenośnego aparatu tlenowego ••Osoba niewidoma • Ograniczona sprawność lub paraliż jednej lub obu nóg
• Brak możliwości pokonania dystansu 200 stóp bez zatrzymania

• Zaburzenia nerwowo-mięśniowe, które poważnie ograniczają możliwość poruszania się ••Klasa III lub IV niewydolności serca. (wg normy American
Heart Assoc.) 

• Poważnie ograniczona możliwość chodzenia z powodu artretyzmu, schorzeń neurologicznych lub ortopedycznych
• Poważna choroba płuc (wynik pomiaru nasilonej pierwszosekundowej objętości wydechowej po 1 sekundzie za pomocą spirometrii wynosi poniżej

1 litra lub wynik pomiaru prężności tlenu w krwi tętniczej, wykonanego w pomieszczeniu i w stanie spoczynku, wynosi mniej niż 60 mm/hg)
• Upośledzenie fizyczne lub umysłowe niewymienione powyżej, które jest na tyle poważne, iż generuje ogromne trudności w korzystaniu ze

środków transportu publicznego i poważnie utrudnia codzienne funkcjonowanie.
PONIŻEJ PROSIMY OPISAĆ, W JAKI SPOSÓB TA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WPŁYWA NA UPOŚLEDZENIE ZDOLNOŚCI PORUSZANIA SIĘ.

Imię i nazwisko lekarza (MD/DO/DPM/NP/PA/OD) Nr licencji zawodowej 

Adres lekarza (MD/DO/DPM/NP/PA/OD) Nr telefonu 

( ) 

Przed złożeniem podpisu prosimy przeczytać informacje na stronie 4 

Podpis lekarza (MD/DO/DPM/NP/PA/OD) (Data) 

Part 3 FILE INFORMATION (For Issuing Agent Use Only) 

X 

• Blue • Red Parking Permit No. Date Issued: Date Expires:•
• First • Second 9-digit number from NYS Driver License/ID Card

• Denied • Revoked Reason:
(Date) 

(Issuing Agent) (Locality) 
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INFORMACJA DLA KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH 

Zgodnie z ustawą o pojazdach i ruchu drogowym oraz prawem karnym stanu Nowy Jork 
składanie fałszywych zeznań lub umieszczanie we wniosku o pozwolenie na parkowanie lub 
tablice rejestracyjne dla osób niepełnosprawnych fałszywych informacji stanowi naruszenie 
prawa (przestępstwo lub wykroczenie). Za tego rodzaju naruszenie prawa przysługuje grzywna, 
kara pozbawienia wolności lub obie te kary jednocześnie. Jeżeli naruszenie prawa dotyczy 
wniosku o pozwolenie na parkowanie, na sprawcę może być również nałożona kara cywilna 
w postaci mandatu o wysokości od 250 do 1000 USD. 

Klienci wnioskujący o tablice rejestracyjne lub pozwolenie na parkowanie dla osoby
niepełnosprawnej: 

Podpisanie Części 1 niniejszego wniosku jest jednoznaczne z oświadczeniem, że: 

• informacje podane w tym wniosku są prawdą; 

• zapoznał(a) się Pan(i) z warunkami części pt. „Korzystanie z tablic rejestracyjnych i pozwoleń na 
parkowanie” na stronie 2 oraz 

• zgadza się Pan(i) z tymi warunkami. 

Pracownicy medyczni przekazujący informacje medyczne umożliwiające złożenie wniosku 
o uzyskanie tablic rejestracyjnych lub pozwolenia na parkowanie przez osoby
niepełnosprawne: 

Podpisanie Części 2 niniejszego wniosku jest jednoznaczne z oświadczeniem, że: 

• przedstawione przez Pana(-ią) informacje są zgodne z prawdą i kompletne oraz 

• wg Pana(-i) opinii osoba wymieniona w Części 1 wniosku z medycznego punktu widzenia kwalifikuje się 
do otrzymania tablic rejestracyjnych lub pozwolenia na parkowanie dla osób niepełnosprawnych zgodnie 
z kryteriami medycznymi określonymi w Części 2. 
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