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Instrukcje i wnioski 

Specjalne pozwolenie na parkowanie pojazdów na terenie miasta Nowy Jork  
(inaczej pozwolenie na parkowanie na terenie miasta dla osób niepełnosprawnych) 

Pozwolenie na parkowanie w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych (Parking Permits for 
People with Disabilities, PPPD) 

 
 
Witamy! 
 
W celu zapewnienia lepszej obsługi naszych klientów jednostka ds. pozwoleń na parkowanie w miejscach wyznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych (Parking Permits for People with Disabilities, PPPD) wydziału transportu miasta Nowy Jork 
(Department of Transportation, DOT) zebrała listę najczęściej zadawanych pytań, które pomogą nowym wnioskodawcom 
przejść przez proces składania wniosków.  
 
Jak sprawdzić, czy kwalifikuję się do pozwolenia PPPD? 
Uprawnieni mogą być mieszkańcy oraz osoby niemieszkające na terenie miasta o trwałej niepełnosprawności, która 
poważnie wpływa na ich mobilność i wymaga stosowania prywatnego pojazdu w celu transportu. Informujemy, że na 
pozwoleniu PPPD nie mogą znajdować się numery rejestracyjne pojazdu komercyjnego, pojazdu dealera lub pojazdu na 
wynajem. 
 
Jaka dokumentacja jest wymagana w celu uzyskania pozwolenia PPPD? 
Wnioskodawcy są zobowiązani do dostarczenia poniższych dokumentów: 

• Stanowe prawo jazdy, karta identyfikacyjna osoby niebędącej kierowcą lub miejska karta identyfikacyjna NYC 
(IDNYC). Należy upewnić się, że nazwisko oraz adres na wniosku pasują do adresu na karcie identyfikacyjnej.  

• Potwierdzony wniosek oraz pomocnicza dokumentacja medyczna (z datą w ciągu jednego (1) roku 
kalendarzowego od wniosku) dotyczące niepełnosprawności od lekarza medycyny (M.D.), lekarza osteopaty 
(D.O.) oraz potwierdzone przez lekarza wskazanego przez Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy 
Jork (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH). 

 
Jakiego rodzaju informacje dotyczące pojazdu są wymagane? 
Wnioskodawcy są zobowiązani do przedstawienia kopii bieżącej i ważnej rejestracji pojazdu w odniesieniu do wszystkich 
tablic rejestracyjnych, które zostaną zarejestrowane w pozwoleniu (maksymalnie trzy tablice). Nie należy przesyłać zdjęć 
naklejek na szybach pojazdu. DOT nie przyjmie żadnych numerów rejestracyjnych z zaległymi postępowaniami 
mandatowymi na rzecz Wydziału Finansów miasta Nowy Jork (Department of Finance, DOF). W celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat zaległych postępowań mandatowych należy odwiedzić stronę internetową DOF 
nyc.gov/DOF. W przypadku chęci zarejestrowania pojazdu wynajmowanego należy załączyć kopię umowy najmu tego 
pojazdu. 
 
Jak należy przesłać wniosek? 

• Należy sprawdzić i podpisać wniosek. 
• Należy załączyć wszelkie informacje wymagane na formularzu wniosku 
• Przesłać formularz na adres: 

NYC Department of Transportation 
Permits & Customer Service (PPPD Unit) 
30-30 Thomson Avenue – 2nd Floor 
Long Island City, NY 11101-3045 

 
Można również przekazać wniosek na powyższy adres. Wejście do DOT znajduje się przy 30th Place, obok 47th Avenue. 
Punkt obsługi klienta jest czynny od 9:00 do 16:30. 
 

http://www.nyc.gov/DOF
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Uwaga! Wniosek może również złożyć w imieniu wnioskodawcy małżonek(-ka) lub partner(ka), zgodnie z definicją 
Kodeksu Administracyjnego Miasta Nowy Jork (New York City Administrative Code), paragraf 1-112(21), rodzic, opiekun 
lub inna osoba odpowiedzialna prawnie za zarządzanie codziennymi sprawami takiej osoby. Imię i nazwisko podane we 
wniosku musi być dokładnie takie samo jak nazwisko w dokumencie tożsamości. Niepełne wnioski będą zwracane. 
 
Co się stanie, kiedy mój wniosek zostanie dostarczony? 

• Jednostka PPPD zapozna się z dokumentacją w celu sprawdzenia, czy wniosek jest kompletny. Jeśli wniosek 
zostanie uznany za niekompletny, prześlemy informacje z pismem wskazującym wymagane brakujące 
informacje.  

• Biuro PPPD prześle wypełniony wniosek do Jednostki ds. certyfikacji medycznej (Medical Certification Unit) 
DOHMH w celu zatwierdzenia. Jeśli DOHMH zatwierdzi wniosek, PPPD wystawi pozwolenie.  

• Jeśli DOHMH odrzuci wniosek, wnioskodawca otrzyma pismo z wyjaśnieniem procesu odwołania.  
• Cały proces dotyczący wniosku może potrwać do 90 dni. 

 
Wszystkie informacje przesłane z tym wnioskiem oraz wszelka dalsza dokumentacja medyczna wysłana przez 
wnioskodawcę do DOHMH będą traktowane przy zapewnieniu poufności i udostępniane wyłącznie osobom biorącym 
udział w procesie certyfikacji i/lub wydawania pozwoleń w zakresie dozwolonym lub wymaganym prawnie. 
 
W przypadku pytań dotyczących tego wniosku można skontaktować się telefonicznie z działem obsługi klienta pod 
numerem: 
(718) 433-3100, osoby niedosłyszące (TTY) powinny dzwonić pod numer (212) 504-4115. 
 
Cenimy sobie możliwość obsługiwania Państwa i dziękujemy za współpracę.  
 
 
 
 
 
 
Mieszkańcy Nowego Jorku mogą uzyskać formularz rejestracji wyborców online na stronie vote.nyc.ny.us lub dzwoniąc do 
Komisji wyborczej: 212-868-3692 Infolinia: 866-VOTE-NYC. Służby rządowe nie są warunkiem rejestracji do głosowania.  
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Wydział transportu miasta Nowy Jork 
SPECJALNE POZWOLENIE NA PARKOWANIE POJAZDÓW NA TERENIE MIASTA NOWY 
JORK  
POZWOLENIE NA PARKOWANIE W MIEJSCACH WYZNACZONYCH DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PARKING PERMITS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES, PPPD) 
Wniosek o pozwolenie na parkowanie w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych na 
terenie MIASTA  

 

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI: Należy dołączyć kopię wydanego przez stan prawa jazdy lub karty identyfikacyjnej osoby 
niebędącej kierowcą lub miejskiej karty identyfikacyjnej NYC (IDNYC) 
 

A. WYWIAD RODZINNY 
WNIOSKODAWCY *osoby 
niepełnosprawnej 

NUMER DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI (oraz stan, jeśli 
dotyczy)# 

ZAZNACZYĆ JEDNĄ OPCJĘ:  
Prawo jazdy   
Karta identyfikacyjna osoby niebędącej kierowcą  
IDNYC 

Nazwisko Imię Inicjał drugiego 
imienia 

Nr ubezpieczenia społecznego (wymagane tylko 
ostatnie 4 cyfry) 

Adres zamieszkania: Ulica i nr budynku 
 

Płeć (zaznaczyć 
kółkiem): 
M K 

Wysokość (w stopach i 
calach): 

Waga 
(w funtach): 

Miasto Stan Kod pocztowy Tel. domowy Tel. komórkowy 

Data urodzenia Adres e-mail: 

B. TABLICE REJESTRACYJNE: Należy przedstawić aktualną kopię dowodu rejestracyjnego wszystkich 
wymienionych numerów rejestracyjnych. Przesłane dowody rejestracyjne pojazdu zostaną sprawdzone przez 
jednostkę ds. wykroczeń parkingowych. Wszelkie tablice rejestracyjne z zaległymi postępowaniami mandatowymi nie 
zostaną wydrukowane na pozwoleniu. W przypadku każdego pozwolenia dozwolone są tylko trzy (3) numery 
rejestracyjne. 
 
1. 2.  3.  

C. OŚWIADCZENIE 
Oświadczam pod groźbą kary przewidzianej przez § 210.45 prawa karnego miasta Nowy Jork, że oświadczenia zawarte w 
niniejszym wniosku są zgodnie ze stanem mojej wiedzy oraz przekonaniami, prawdziwe i prawidłowe oraz że świadomie i 
rozmyślnie nie składam fałszywych oświadczeń ani nie udzielam informacji, które są fałszywe. Rozumiem, że wszelkie 
udzielone we wniosku informacje będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w proces wydawania pozwoleń w 
zakresie dozwolonym lub wymaganym prawnie. 
     

 DATA PODPIS WNIOSKODAWCY* 
 
UWAGA! Jeśli dokument tożsamości wskazuje „Brak możliwości złożenia podpisu”, należy zostawić pole powyżej napisu „Podpis 
wnioskodawcy” puste i wypełnić punkt D poniżej. W przypadku konieczności skorzystania z usług tłumacza prosimy o podanie języka: 
___________________________________. 
 D. * Jeśli wnioskodawca nie ukończył 18. roku życia, należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu rodzica, 
opiekuna lub innej osoby odpowiedzialnej prawnie za zarządzanie codziennymi sprawami wnioskodawcy. Jeśli 
wnioskodawca skończył 18 lat i nie może podpisać wniosku, należy podać numer telefonu małżonka, partnera, 
opiekuna lub osoby odpowiedzialnej prawnie za zarządzanie codziennymi sprawami wnioskodawcy.   
      

 Imię i nazwisko  Telefon Stopień pokrewieństwa / relacja 
   

 Podpis osoby wyznaczonej  
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STRONA WYWIADU MEDYCZNEGO 

UWAGA! WYŁĄCZNIE LEKARZ OSOBISTY (M.D. LUB D.O.) MOŻE WYPEŁNIĆ TEN FORMULARZ 
 

E. WYWIAD MEDYCZNY I STAN ZDROWIA: 
Imię i nazwisko wnioskodawcy (zgodne z nazwiskiem na 
wydanym przez stan prawie jazdy, karcie identyfikacyjnej 
osoby niebędącej kierowcą lub IDNYC): 
 
_____________________________________________ 

Imię i nazwisko wnioskodawcy 

Imię i nazwisko wnioskodawcy zgodne z nazwiskiem w 
dokumentacji medycznej (jeśli inne): 
_____________________________________________ 
 
Data urodzenia wnioskodawcy:  
_____-_____-__________ 
 

 

  
Podać aktualną diagnozę medyczną oraz wpływ na ZDOLNOŚĆ CHODZENIA pacjenta. Podać bieżącą POTRZEBĘ 
URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCEGO (jeśli istnieje). Należy zapewnić najbardziej aktualne notatki z badań z datą w ciągu 
jednego (1) roku kalendarzowego oraz dokumentację pomocniczą (np. wynik badania radiologicznego, tomografii komputerowej, 
rezonansu magnetycznego, EKG / próby wysiłkowej, PFT (badania czynnościowego układu oddechowego),  EMG oraz raporty z 
konsultacji) załączone do tego wniosku.  
 
 
 
 
 
 
Proszę wyjaśnić, w jakim stopniu stan zdrowia wpływa na zdolność chodzenia: 
 

Data ostatniego badania: 

Proszę wybrać jedną z poniższych opcji odnoszącą się do zakresu upośledzenia mobilności: 
Upośledzenie mobilności jest:   Tymczasowe  Trwałe  
Czy Pana(-i) zdaniem niepełnosprawność wnioskodawcy powoduje, że wymaga on korzystania z prywatnego pojazdu w celach 
transportowych? 
Tak          Nie   

Należy zapewnić pacjentowi pomocniczą dokumentację medyczną, taką jak wynik badania radiologicznego, tomografii 
komputerowej, rezonansu magnetycznego, EKG / próby wysiłkowej, PFT (badania czynnościowego układu 
oddechowego), EMG oraz raporty z konsultacji (NIE BĘDĄ akceptowane ŻADNE MEDYCZNE PŁYTY CD lub 
FILMY), załączoną do tego wniosku, w celu udostępnienia jej lekarzowi wskazanemu przez miasto, który potwierdzi 
upośledzenie mobilności wnioskodawcy. Ważne jest rzetelne i dokładne wypełnienie informacji na tej stronie. 

Potwierdzenie stanu wnioskodawcy przez lekarza osobistego: 
 

Potwierdzam, że osobiście przeprowadziłem(-am) badanie wymienionego powyżej wnioskodawcy oraz że informacje 
zamieszczone w niniejszym wniosku dotyczące niepełnosprawności tej osoby są rzetelne.  
 
Składając poniżej podpis potwierdza Pan(i), że podane przez Pana(-ią) informacje są prawdziwe i kompletne. Wszelkie 
fałszywe pisemne oświadczenia podlegają karze zgodnie z częścią 210.45 prawa karnego Stanu Nowy Jork (NYS Penal Law). 
Ponadto wszelkie fałszywe pisemne oświadczenia zostaną zgłoszone do Wydziału Lekarskiej Etyki Zawodowej Urzędu 
Zdrowia Stanu Nowy Jork (NYS Department of Health Office of Professional Medical Conduct). 

       

PODPIS M.D. lub D.O. (IMIĘ I NAZWISKO M.D. lub D.O. 
DRUKOWANYMI LITERAMI) 
 

NR LICENCJI ZAWODOWEJ, STAN 

      
DATA ADRES NR TELEFONU  
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Dokumentacja medyczna do uwzględnienia we wniosku o specjalne 
pozwolenie na parkowanie pojazdów na terenie miasta Nowy Jork (a.k.a. 
pozwolenie na parkowanie w miejscach wyznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych) (Parking Permit for People with Disabilities Application, 
PPPD) 

 

Należy poprosić lekarza medycyny lub lekarza osteopatę: 
1. Pomocnicza dokumentacja medyczna z datą w ciągu jednego (1) roku kalendarzowego od wniosku, 

obejmująca wyniki/badania diagnostyczne z czytelnymi notatkami z badania lekarskiego.  
 

2. Notatki z badania lekarskiego muszą dokumentować stopień upośledzenia mobilności. (Zdolność 
chodzenia). 
 

Poniżej podano przykłady pomocniczej dokumentacji medycznej w oparciu o stan zdrowia: 

Układ sercowo-naczyniowy: Notatki z badania, elektrokardiogram (EKG), echokardiogram, test wysiłkowy 
(Stress Test) (tylko wynik), badanie dopplerowskie i angiografia. Należy podać wydolność wysiłkową. 
 
Układ oddechowy: Notatki z badania, badanie funkcjonowania układu oddechowego (PFT), prześwietlenie 
klatki piersiowej (CXR) skan tomografii komputerowej (CT Scan), wynik niezbędny do podania dodatkowego 
tlenu częściej niż 12 godzin dziennie. 
 
Ból pleców / artretyzm: Notatki z badania reumatologicznego, ortopedycznego, neurologicznego, wyniki 
obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), prześwietlenia rentgenowskiego (X-Ray), elektromiografii 
(EMG), podsumowanie historii zabiegów chirurgicznych, konieczność stosowania urządzenia 
wspomagającego (balkonik, chodzik, orteza, wózek inwalidzki itd.).  
 
Diagnostyka nowotworowa: Notatki onkologiczne – bieżący stan, terapia w toku – chemioterapia, radioterapia 
itd., historia leczenia chirurgicznego. 
 
Przewlekła choroba nerek: Dializy, status przeszczepu, niedawne dane laboratoryjne, dokumentacja ciągłego 
leczenia z oddziału dializ. 
 
Choroby wrodzone (porażenie mózgowe, zespół Downa, itd.): Notatki z badania lekarskiego, ortopedycznego, 
neurologicznego lub odpowiedniego specjalisty. 
 
Schorzenia dot. zdrowia psychicznego: Ocena psychologiczna, notatki z badania, wyniki indywidualnego 
programu edukacyjnego (IEP) i/lub badanie neurologiczne. 

Schorzenia neurologiczne (udar, neuropatia, paraliż i demencja): Najbardziej aktualne notatki z badania, wyniki 
obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), elektromiografii (EMG), konieczność stosowania urządzenia 
wspomagającego / opieki w domu. 

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wymaganej dokumentacji medycznej do dołączenia do wniosku 
należy zadzwonić do jednostki ds. certyfikacji medycznej Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej NYC (DOHMH) 
pod numer (347) 396-6552. 
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Wydział transportu miasta Nowy Jork 
SPECJALNE POZWOLENIE NA PARKOWANIE POJAZDÓW NA TERENIE MIASTA 
NOWY JORK  
POZWOLENIE NA PARKOWANIE W MIEJSCACH WYZNACZONYCH DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PARKING PERMITS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES, 
PPPD) 

 
LISTA KONTROLNA dot. wniosku o pozwolenie na parkowanie w miejscach wyznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych na terenie MIASTA  
 
Aby zapewnić wypełnienie wniosku, należy przeczytać wszystkie instrukcje na wniosku i stronie 
wywiadu medycznego . 

 

Wszyscy wnioskodawcy: W przypadku braku jakichkolwiek informacji podanych 
poniżej wniosek zostanie przesłany zwrotnie pocztą: 
 

 1. Czy dołączył(a) Pan(i) kopię dokumentu tożsamości (wydane przez stan 
prawo jazdy, karta identyfikacyjna osoby niebędącej kierowcą lub 
miejska karta identyfikacyjna NYC, czyli IDNYC)? [Zob. Jaka 
dokumentacja jest wymagana w celu uzyskania pozwolenia PPPD? na 
stronie 1 instrukcji] 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

2. Czy dołączył(a) Pan(i) kopię dowodu rejestracyjnego każdych numerów 
rejestracyjnych, które pojawią się na pozwoleniu miejskim? Czy 
wszystkie są aktualne (tj. nie wygasły)? [Zob. Jakiego rodzaju 
informacje dotyczące pojazdu są wymagane? na stronie 1 instrukcji] 
 

3. 
 

Czy wszystkie dowody rejestracyjne pojazdu są aktualne (tj. nie 
wygasły)? [Zob. Jakiego rodzaju informacje dotyczące pojazdu są 
wymagane? na stronie 1 instrukcji] 

4. 
 
 

Czy upewnił(a) się Pan(i), że nazwisko oraz adres na wniosku są zgodne 
z adresem na karcie identyfikacyjnej?  

 5. Czy nazwisko na pomocniczej dokumentacji medycznej jest zgodne z 
nazwiskiem wymienionym na stronie wywiadu medycznego? [Zob. 
Wywiad medyczny, strona 4] 
 

 6. Czy lekarz całkowicie wypełnił informacje medyczne wnioskodawcy, 
włączając podpis i datę na stronie wywiadu medycznego? [Zob. Wywiad 
medyczny, strona 4] 
 

 7.  Czy dołączono całą pomocniczą dokumentację medyczną (tj. wynik 
prześwietlenia rentgenowskiego X-Ray / CT / MRI, EKG / Stress 
Test, raporty z konsultacji)? Czy wszystkie dokumenty są oznaczone 
datą w ciągu jednego (1) roku kalendarzowego od wniosku? [Zob. 
Informacje o dokumentacji medycznej DOHMH, strona 5] 
 

 8. Czy wszystkie formularze są całkowicie wypełnione? Czy podpisał(a) 
Pan(i) i umieścił(a) datę we wniosku? 
 
 

 



POZWOLENIE NA 
PARKOWANIE 
W MIEJSCACH 
DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
(PARKING PERMITS 
FOR PEOPLE WITH 
DISABILITIES, PPPD)

Jednostka ds. Pozwoleń na Parkowanie 
w Miejscach dla Osób Niepełnosprawnych (Parking 
Permits for People with Disabilities [PPPD] Unit) 
Wydziału Transportu miasta Nowy Jork (NYC 
Department of Transportation) wydaje dwa rodzaje 
pozwoleń dla osób niepełnosprawnych: miejskie 
(plakietka) i stanowe (zawieszka).

Gdzie należy umieścić pozwolenie? 
Należy je powiesić na wewnętrznym lusterku wstecznym 
parkowanego samochodu. Przed rozpoczęciem jazdy 
należy je ściągnąć.

Gdzie mogę zaparkować dzięki pozwoleniu? 
Pozwolenie umożliwia parkowanie w publicznych 
miejscach parkingowych oznaczonych 
międzynarodowym symbolem niepełnosprawności 
pod warunkiem, że właściciel pozwolenia podróżuje 
samochodem. W mieście Nowy Jork wszystkie miejsca 
tego typu znajdują się poza ulicami, tj. na wewnętrznych 
parkingach w centrach handlowych, budynkach 
biurowych i mieszkalnych oraz na terenach kampusów 
akademickich.

W jakich innych miejscach uznawane jest 
pozwolenie? 
Pozwolenie jest uznawane za ważne na terenie całych 
Stanów Zjednoczonych oraz Kanady i umożliwia 
parkowanie na wszystkich oznaczonych miejscach dla 
osób niepełnosprawnych.

W jakich miejscach pozwolenie nie jest 
uznawane? 
Pozwolenie nie umożliwia parkowania na żadnych 
ulicach na terenie pięciu dzielnic miasta Nowy Jork 
(więcej informacji znajduje się we wcześniejszej sekcji 
poświęconej pozwoleniu wydanemu przez miasto Nowy 
Jork).

Jaki jest termin ważności mojego pozwolenia? 
Pozwolenie wydane przez stan Nowy Jork jest ważne do 
terminu wydrukowanego na dokumencie, który przypada 
nie później niż na pięć (5) lat od daty wydania.

Jak złożyć wniosek o wydanie kolejnego 
pozwolenia? 
Aby wnioskować o wydanie kolejnego pozwolenia na 
parkowanie w miejscach dla osób niepełnosprawnych, 
należy przesłać nowy formularz do rozpatrzenia. 
Formularze są dostępne na naszej stronie internetowej 
pod adresem nyc.gov/pppdinfo lub na stronie Wydziału 
Pojazdów Silnikowych stanu Nowy Jork (New York 
State Department of Motor Vehicles, NYS DMV) 
pod adresem https://dmv.ny.gov/forms (formularz 
MV.664.1). W przypadku braku dostępu do komputera 
można zadzwonić pod numer 311, aby uzyskać formularz 
wniosku w wersji drukowanej. 

Pozwolenie wydane przez stan Nowy Jork kontynuacja…

Co należy zrobić w razie zagubienia lub 
kradzieży pozwolenia? 
W takim przypadku należy:
• zgłosić zgubienie lub kradzież na komendzie i uzyskać 

pisemne potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na 
policji; 

• powiadomić Jednostkę ds. PPPD, aby otrzymać 
formularz zgłoszenia zgubienia/kradzieży;

• przesłać raport policyjny dotyczący zdarzenia wraz 
z wypełnionym formularzem zgłoszenia zgubienia/
kradzieży na adres: 

Lost/Stolen Permit 
NYC Department of Transportation (NYCDOT) 

30-30 Thomson St. 2nd Floor 
Long Island City, NY 11101-3045

Z otrzymanym pozwoleniem należy obchodzić się 
ostrożnie – jest to cenny dokument, w związku z czym 
może zostać ukradziony. Zastępcze pozwolenia mogą 
zostać wydane wyłącznie przez Wydział Transportu 
miasta Nowy Jork (NYCDOT).

Co zrobić, aby anulować bezpodstawne 
wezwanie?
W przypadku otrzymania wezwania w związku z brakiem 
pozwolenia wydanego przez stan lub miasto Nowy 
Jork należy przesłać numer pozwolenia oraz oryginał 
wezwania lub zawiadomienia o wezwaniu na adres:

The NYC Department of Finance 
Advocacy Unit, 3rd Floor  

66 John Street, NY, NY 10038
Ponadto w przypadku otrzymania wezwania w związku 
z brakiem pozwolenia wydanego przez stan Nowy 
Jork i zajęciem miejsca parkingowego oznaczonego 
międzynarodowym symbolem niepełnosprawności 
należy przesłać list do Wydziału Finansów (Department 
of Finance) określający dokładną lokalizację tego 
miejsca.

Jak złożyć wniosek o miejskie i/lub stanowe 
pozwolenie na parkowanie w miejscach dla 
osób niepełnosprawnych?
Należy odwiedzić stronę internetową nyc.gov/pppdinfo, 
zadzwonić pod numer 311 lub złożyć osobistą wizytę pod 
adresem: 

New Application Request 
NYC Department of Transportation (NYCDOT) 

Parking Permits and Customer Service 
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor 

Long Island City, NY 11101

W przypadku osobistej wizyty należy pamiętać, że 
wejście do budynku znajduje się po zachodniej stronie 
placu 30th Place, przy ulicy 47th Avenue. 
 
Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać 
z telefonu tekstowego (TTY) pod numerem 212 504 4115. 
Strona internetowa: nyc.gov/dot

Bill de Blasio
Burmistrz

Polly Trottenberg
Komisarz

Twoje miasto. Twoje potrzeby. 
Twój numer. 

Wydrukowano na papierze z recyklingu.

Informacje ogólne o obu pozwoleniach

Aby uzyskać przetłumaczoną wersję tego dokumentu, 
należy zadzwonić pod numer 311 lub odwiedzić stronę 
nyc.gov/dotAktualizacja - kwiecień 2018 r.
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Kto może się ubiegać o pozwolenie? 
Uprawnieni mogą być zarówno mieszkańcy miasta Nowy 
Jork, jak i osoby niemieszkające na jego terenie, mający 
trwałą niepełnosprawność, która poważnie wpływa na 
ich mobilność i wymaga stosowania prywatnego pojazdu 
w celu transportu. Należy pamiętać, że uprawnione 
mogą być także osoby bez prawa jazdy, np. dzieci 
z niepełnosprawnością kwalifikującą do uzyskania 
pozwolenia. Na pozwoleniu nie mogą znajdować się 
numery rejestracyjne pojazdu komercyjnego, pojazdu 
dealera ani pojazdu na wynajem.

Jak wypełnić formularz wniosku? 
Formularz jest dostępny na stronie nyc.gov/pppdinfo. 
Przed wypełnieniem formularza należy uważnie zapoznać 
się z instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Strona 
wywiadu medycznego powinna zostać wypełniona przez 
lekarza. Do wniosku należy dołączyć uzupełniającą 
dokumentację medyczną. Dokumenty aplikacyjne należy 
przesłać wraz z kopią prawa jazdy, karty identyfikacyjnej 
osoby niebędącej kierowcą lub karty miejskiej miasta 
Nowy Jork (IDNYC) oraz kopią aktualnego dowodu 
rejestracyjnego każdego pojazdu, który ma być objęty 
pozwoleniem, na adres:

New Application Request-City Permit
NYC Department of Transportation (NYCDOT)

Parking Permits and Customer Service
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor

Long Island City, NY 11101
 
Jednostka ds. PPPD zweryfikuje kompletność przesłanej 
dokumentacji i przekaże ją do Jednostki ds. Certyfikacji 
Medycznej (Medical Certification Unit) Wydziału Zdrowia 
i Higieny Psychicznej (Department of Health and 
Mental Hygiene, DOHMH). Wydział Zdrowia i Higieny 
Psychicznej (DOHMH) rozpatrzy wniosek i uzupełniającą 
dokumentację medyczną. Jeśli Wydział Zdrowia i Higieny 
Psychicznej (DOHMH) zatwierdzi wniosek, Jednostka 
ds. PPPD wyda pozwolenie. W przypadku odrzucenia 
wniosku Jednostka ds. PPPD prześle powiadomienie 
o odrzuceniu wniosku, które będzie także zawierać 
informacje o procedurze odwoławczej. Cały proces 
rozpatrywania wniosku może potrwać do 90 dni.

Jak wygląda pozwolenie? 
Pozwolenie na parkowanie w miejscach dla osób 
niepełnosprawnych wydane przez miasto Nowy Jork to 
prostokątna plakietka.

Gdzie należy umieścić pozwolenie? 
Należy je umieścić na desce rozdzielczej po stronie 
kierowcy, tak aby było w pełni widoczne.

Gdzie mogę zaparkować dzięki pozwoleniu? 
• Bezpłatnie na dowolnym płatnym miejscu parkingowym 

(dla samochodów pasażerskich lub komercyjnych).
• W dowolnym miejscu z oznaczeniem „No Parking” 

(zakaz parkowania) lub zakazem wynikającym 
z przepisów dotyczących sprzątania ulic, niezależnie 
od godziny.

• W dowolnym miejscu zastrzeżonym dla pojazdów 
uprawnionych, w tym należących do dyplomatów 
(DPL), przedstawicieli prasy Nowego Jorku (NYP) lub 
pracowników dowolnej agencji rządowej.

• W dowolnym miejscu z oznaczeniem „Zakaz 
parkowania z wyjątkiem ładunku/rozładunku 
ciężarówek” (No Standing Except Trucks Loading/
Unloading) lub „Tylko ładowanie ciężarówek” 
(Truck Loading Only). Należy uważnie czytać takie 
oznaczenia, ponieważ właściciele pozwolenia mogą 
parkować w tych miejscach wyłącznie w porach, 
w których jest to dozwolone dla kierowców ciężarówek. 
Ponadto należy pamiętać, że postój na parkingu 
w dzielnicy Garment District, przy drogach miejskich  
W. 35th – W. 41st, między alejami 6th Avenue i 8th 
Avenue, jest zabroniony. 

Pozwolenie musi zostać umieszczone w miejscu 
widocznym przez przednią szybę.

W jakich innych miejscach uznawane jest 
pozwolenie? 
W przeciwieństwie do pozwolenia stanowego, które 
również opisano w niniejszej broszurze, pozwolenie 
miejskie umożliwia wyłącznie parkowanie na ulicach 
znajdujących się w obrębie pięciu dzielnic miasta Nowy 
Jork. 

Gdzie nie mogę parkować mimo pozwolenia? 
• W miejscach przeznaczonych dla pojazdów pogotowia 

ratunkowego.
• W miejscach z oznaczeniami No Stopping Zone 

(Zakaz parkowania), No Standing Anytime 
(Całodobowy zakaz parkowania), No Standing School 
Days Zone (Zaraz parkowania w dni zajęć szkolnych), 
No Standing Zone (Zakaz parkowania) z podanymi 
godzinami zakazu lub Hotel Loading Zone (Strefa 
zaopatrzenia hotelu).

• Na przystankach autobusowych, postojach taksówek, 
w strefach pożarowych, przy podjazdach, na 
przejściach dla pieszych lub chodnikach.

• W odległości 4,6 m (15 stóp) od hydrantu.
• W miejscach, w których parkowanie równoległe jest 

zabronione.
• W strefach parkingowych Wydziału Transportu miasta 

Nowy Jork (NYCDOT) przeznaczonych dla właścicieli 
płatnego kwartalnego pozwolenia na parkowanie. 

• W miejscach, które zostały zarezerwowane dla 
przedstawicieli policji (NYPD) i/lub Wydziału Filmu, 
Teatru, Radiofonii i Telewizji przy Biurze Burmistrza 
(Mayor’s Office of Film, Theater and Broadcasting) 
w związku z kręceniem filmu lub materiału 
telewizyjnego.

• Na ulicach zamkniętych przez policję (NYPD) 
w związku z paradami, targami ulicznymi lub 
podobnymi wydarzeniami.

Jak odnowić pozwolenie? 
Około dwóch miesięcy przed upływem daty ważności 
pozwolenia właściciel otrzymuje powiadomienie 
o konieczności jego odnowienia. Pismo zawiera 
prośbę o przesłanie kopii obecnego prawa jazdy, 
karty identyfikacyjnej osoby niebędącej kierowcą 
lub karty miejskiej miasta Nowy Jork (IDNYC) oraz 
kopii aktualnego dowodu rejestracyjnego każdego 
pojazdu, który ma być objęty pozwoleniem. Przesłanie 
dokumentacji medycznej jest wymagane wyłącznie, jeśli 
do pisma dołączono formularz ponownej certyfikacji, 
co oznacza konieczność ponownej weryfikacji przez 
Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej (DOHMH). 
Wnioskujący o pozwolenie, którzy muszą przejść przez 
ponowną weryfikację, mogą się ubiegać o przyznanie 
tymczasowego pozwolenia na jeden pojazd na czas 
przeprowadzania weryfikacji.

Co, jeśli muszę zmienić pojazdy wymienione 
na pozwoleniu lub korzystać z pojazdu 
tymczasowego (np. wynajmowanego)? 
W przypadku konieczności tymczasowego korzystania 
z pojazdu, który nie jest wymieniony na pozwoleniu, 
a lista pojazdów na tym dokumencie obejmuje nie więcej 
niż trzy pojazdy, należy odwiedzić stronę nyc.gov/
pppdinfo i wypełnić formularz wniosku o tymczasową 
zmianę pojazdu (Temporary Vehicle Change, TVC). 
Formularz ten można także uzyskać, kontaktując 
się z naszym centrum obsługi klienta pod numerem 
718 433 3100 (w godzinach 8.30–17.00). Zaakceptowany 
wniosek TVC zachowuje ważność przez 14 dni. 
W przypadku konieczności stałej zmiany pojazdu należy 
skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta, 
aby uzyskać formularz wniosku o stałą zmianę pojazdu 
(Permanent Vehicle Change, PVC).

Zgodnie z decyzją stanu Nowy Jork emitentem 
stanowych pozwoleń na parkowanie w miejscach dla 
osób niepełnosprawnych, przyznawanych mieszkańcom 
jednej z pięciu dzielnic miasta Nowy Jork, jest Jednostka 
ds. PPPD.

Kto może się ubiegać o pozwolenie? 
O pozwolenie stanowe wydawane przez Jednostkę ds. 
PPPD mogą się ubiegać wyłącznie osoby o tymczasowej 
lub trwałej niepełnosprawności potwierdzonej przez 
lekarza, która znacząco wpływa na zdolność do 
pokonywania pieszo większych odległości.
Zgodnie z kodeksem drogowym stanu Nowy Jork, ust. 
404-a, osoba ubiegająca się o pozwolenie musi:
• mieć ograniczoną sprawność lub paraliż jednej lub 

obu nóg;
• mieć zaburzenie nerwowo-mięśniowe znacząco 

ograniczające mobilność;
• mieć inną niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, 

która uniemożliwia poruszanie się i utrudnia 
korzystanie z komunikacji miejskiej; lub

• być niewidoma w rozumieniu prawa.

Niepełnosprawność musi zostać zdiagnozowana 
i opisana przez licencjonowanego lekarza stanu Nowy 
Jork (lekarza medycyny lub lekarza osteopatę) lub 
podologa (który może wydać wyłącznie zaświadczenie 
o niepełnosprawności występującej na wysokości 
poniżej kostki). Zaświadczenie lekarskie musi zawierać 
informację o tym, czy niepełnosprawność jest trwała czy 
tymczasowa, a także opisywać, na ile istotny i regularny 
jest jej wpływ na zdolność chodzenia.

Jak złożyć wniosek?
Informacje o różnych sposobach składania wniosków 
znajdują się na ostatniej stronie broszury. Należy 
zapoznać się uważnie z instrukcjami i postępować 
zgodnie z nimi, aby zadbać o kompletną dokumentację 
aplikacyjną.

Jak wygląda pozwolenie?
Pozwolenie stanu Nowy Jork na parkowanie w miejscach 
dla osób niepełnosprawnych 
jest wydawane w formie 
zawieszki samochodowej. 
W przypadku trwałej 
niepełnosprawności jest 
niebieskie, a w przypadku 
tymczasowej – czerwone. 
Na obu wersjach 
zamieszczono 
międzynarodowy symbol 
niepełnosprawności.

Pozwolenie wydane przez miasto Nowy Jork

Pozwolenie wydane przez stan Nowy Jork
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