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Podstawą prawną jest: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z 2002 r.). Rozdział 3 ?Miejsca postojowe dla samochodów osobowych? mówi,
że:

§ 18. 1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej
przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych
i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których
korzystają osoby niepełnosprawne.     2. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych
należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają
osoby niepełnosprawne.
§ 20. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby

niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku
mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych
ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. §
21.
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć, co najmniej szerokość 2,3 m
i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne
szerokość stanowiska powinna wynosić, co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku
usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z
możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z
przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) każdy obiekt
budowlany musi odpowiadać warunkom:
§ 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły

opis techniczny oraz część rysunkową.
4. W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.
W Lublinie wszystkie parkingi miejskie spełniają w/w warunki, mają wyznaczone miejsca dla

niepełnosprawnych ? parkowanie na tych miejscach jest bezpłatne. Większość parkingów, które
nie są własnością miasta ma miejsca wydzielone, na niektórych bezpłatne.
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