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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

W §19 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zapisane są postanowienia, zgodnie z któ-
rymi wydzielone miejsca postojowe powinny być wytyczane z uwzględnieniem konieczności zachowania 
pewnych minimalnych odległości od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku 
mieszkalnym lub budynku zamieszkania zbiorowego. Na przykład w przypadku parkingów do 4 miejsc po-
stojowych odległość ta musi wynosić minimum 7 m. Odległość ta wzrasta proporcjonalnie do liczby wydzie-
lonych miejsc postojowych. Odstępstwo od tej zasady przewidziane zostało w §19 ust. 4 rozporządzenia, w 
którym zniesiono obowiązek zachowania wskazanych wyżej parametrów, jeśli miejsca postojowe usytuowa-
ne są między liniami rozgraniczającymi ulicę. Wydaje się, że w takim wypadku możemy mieć na względzie 
jedynie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, które ogólnie dopuszczają 
parkowanie na chodniku pod warunkiem pozostawienia co najmniej 1,5 m w celu umożliwienia przejścia. 

Przedstawione unormowania budzą jednak pewne wątpliwości. Zachowanie wspomnianych minimalnych 
odległości, o których mowa w rozporządzeniu – w przypadku lokalizowania miejsc postojowych w pobliżu 
budynku – jest istotne nie tylko ze względu na ograniczenie uciążliwości, jaką powodują parkujące samocho-
dy (hałas, spaliny), ale także ze względu na ograniczenie zagrożenia związanego z pożarem (umożliwienie 
prowadzenia akcji ratunkowo-gaśniczej). 

Z sygnałów, jakie trafiają do mojego biura, wynika, że w szczególnie niekorzystnej sytuacji są osoby 
mieszkające w centrach miast, których mieszkania (okna) usytuowane są od strony drogi. Osoby te skarżą się, 
że samochody parkujące bezpośrednio pod ich oknami są dla nich sporym kłopotem. Jeśli bowiem nawet 
zostanie zachowana odległość 1,5 metra od budynku, to i tak trudno w tym wypadku mówić o spełnieniu 
standardów wynikających z przepisów rozporządzenia (co najmniej 7 m od okien). Powstaje w tym miejscu 
pytanie, czy faktycznie słuszne jest całkowite wyłączenie stosowania w tym przypadku §19 ust. 1. Oczywi-
ście nie ulega wątpliwości, że druga strona tego sporu – właściciele pojazdów – też ma swoje racje. Niewąt-
pliwie ustanowienie strefy ochronnej, także w odniesieniu do miejsc postojowych zlokalizowanych w obrębie 
linii rozdzielających ulicę, może prowadzić do ograniczenia liczby miejsc parkingowych. Należy jednak pa-
miętać, że po stronie mieszkańców przemawiają argumenty związane z bezpieczeństwem. 

Proszę zatem Pana Ministra o zweryfikowanie istniejącego stanu prawnego pod kątem poprawy sytuacji 
osób, których mieszkania położone są w bezpośrednim sąsiedztwie ulic, a przez to są narażone na wiele nie-
korzystnych skutków opisanych w niniejszym oświadczeniu. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




