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P ORADNIK I APEL
Jednà z podstawowych barier ograniczajàcych w naszym kraju
aktywnoÊç i samodzielnoÊç osób z niepełnosprawnoÊcià sà
nadal budynki u˝ytecznoÊci publicznej, np. urz´dy istotne w ˝yciu
ka˝dego obywatela, ale równie˝ placówki ˝ycia kulturalnego
(kina, teatry, sale koncertowe), oÊrodki wypoczynku, restauracje,
kawiarnie, a oprócz nich Êrodki transportu publicznego. Dla osoby
majàcej problemy z poruszaniem si´ (czyli o kulach lub na wózku
inwalidzkim), ale tak˝e dla osoby starszej czy te˝ matki z dzieckiem
wejÊcie w infrastruktur´ ˝ycia publicznego, np. przemieszczanie si´
lub załatwianie spraw w urz´dzie, jest ciàgle wielkim wyzwaniem.
Problemy majà tak˝e osoby niewidome, niedowidzàce, głuchonieme oraz z niepełnosprawnoÊcià intelektualnà.
W naszej publikacji pragniemy przypomnieç głównie projektantom i inwestorom, ˝e od 7 lipca 1994 r. funkcjonuje, sukcesywnie nowelizowana, Ustawa Prawo budowlane. W pkt 3
ustawodawca umieÊcił jednoznaczny i wyraêny zapis o tym, ˝e
nale˝y tworzyç niezb´dne warunki do korzystania z obiektów
u˝ytecznoÊci publicznej, a tak˝e mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego osobom z niepełnosprawnoÊcià, w szczególnoÊci
poruszajàcym si´ na wózkach inwalidzkich.
Powszechne przekonanie o tym, ˝e niepełnosprawnoÊci nie war to
braç pod uwag´ w procesie projektowania czy modernizowania
budynków publicznych, jest wielkim nieporozumieniem wynika
jàcym z codziennego, ale bardzo złudnego doÊwiadczenia.
Poniewa˝ w ˝yciu publicznym osoby niepełnosprawne widywane
sà rzadko, zatem wy˝sze nakłady finansowe konieczne do likwidacji barier architektonicznych nie majà społecznego uzasadnienia. Pozwol´ sobie jednak po raz kolejny przypomnieç o danych
z GUS w 2004 r., które wykazały w sposób bezwzgl´dnie arytmetyczny, ˝e mamy w Polsce 6,2 mln osób z niepełnosprawnoÊcià,
co stanowi ponad 14 proc. ludnoÊci kraju.
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WejÊcie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. przyniosło ze sobà
wiele nadziei na zmiany dotyczàce tak˝e niepełnosprawnych
Polaków. Dało szans´ na sukcesywne zbli˝anie si´ do standardów Unii – na likwidowanie w naszym kraju barier architektonicznych, które majà zasadniczy wpływ na to, jak dalece osoby
z niepełnosprawnoÊcià mogà byç samodzielne jako obywatele.
Chciałbym, aby niniejsza publikacja była wyrazistym sygnałem, ˝e oczekujemy obowiàzywania dobrej ustawy, która
mo˝e doprowadziç do tego, ˝eby w naszym kraju wreszcie nie
było barier. Mam jednak ÊwiadomoÊç, ˝e b´dziemy w Polsce
mówiç o barierach architektonicznych dopóty, dopóki instytucje,
które powinny przestrzegaç Prawa budowlanego, nie zacznà
go przestrzegaç. Bariery b´dà, dopóki architekci nie zacznà
walczyç o swoje projekty, a inwestorzy nie przestanà pomijaç
kwestii dost´pnoÊci obiektu.
Doskonałym przykładem tworzenia dost´pnoÊci jest budynek
Sejmu RP. Izba ni˝sza polskiego Parlamentu od 2009 r. stała si´
symbolem integracji. Na jej rzecz współpracowała Kancelaria
Sejmu RP, pracownia architektoniczna oraz nasze stowarzyszenie.
Pokłosiem tej współpracy jest Konkurs „Polska bez barier”,
pod patronatem Marszałka Sejmu RP. Chcemy w nim co roku
nagradzaç obiekty dostosowane do potrzeb osób z ró˝nymi
niepełnosprawnoÊciami w całej Polsce. Nasz konkurs ma nie tylko
nagradzaç, lecz tak˝e uÊwiadamiaç i wpieraç wszystkie ogniwa
odpowiedzialne za powstajàce obiekty i przestrzeƒ publicznà.
Nasza publikacja jest poradnikiem, ale te˝ apelem. Zwracamy
uwag´ na pomijanie znaczàcej grupy społecznej, która przez
bariery architektoniczne nie mo˝e ˝yç i normalnie funkcjonowaç.
JesteÊmy zdecydowani wydawaç podobne publikacje tak długo,
jak długo b´dà istniały bariery w naszym kraju. Musimy
przypominaç, ˝e tam, gdzie si´ buduje czy modernizuje, nale˝y
przestrzegaç prawa. To wystarczy, aby Polska powoli stawała si´
krajem architektonicznie dost´pnym dla wszystkich.
Piotr Pawłowski

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
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WST¢P
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najcz´Êciej
spot ykanych zagadnieƒ projektowania Êrodowiska dost´pnego
oraz mo˝liwoÊci adaptacji najbli˝szego otoczenia, w któr ym ˝yje
i mieszka osoba z niepe∏nosprawnoÊcià.
W publikacji wyjaÊniamy podstawowe zwrot y, poj´cia i definicje
dot yczàce elementów budynku i otoczenia oraz podajemy para
metry z zakresu danych antropometrycznych osoby z niepe∏no
sprawnoÊcià, ergonomii, powierzchni i mo˝liwoÊci manewrow ych
wózka oraz wynikajàcych z tego ograniczeƒ.
Przypominamy podstawowe przepisy prawne dot yczàce rozpo
rzàdzeƒ, regulacji prawnych, planowania i spe∏nienia warunków
technicznych w zakresie projektowania dla osób z ograniczonymi
mo˝liwoÊciami ruchu i niepe∏nosprawnych. Przedstawimy przy
k∏ady ergonomicznych, alternat ywnych rozwiàzaƒ przestrzeni,
u∏at wiajàcych poruszanie si´ osobie z niepe∏nosprawnoÊcià na
zew-nàtrz, jak i wewnàtrz budynku. Podpowiadamy Paƒstwu,
w jaki sposób z jak najmniejszà ingerencjà w struktur´ budynku
dokonaç jego adaptacji i przystosowania.
Warto dodaç, ˝e zaprezentowane przyk∏adowe rozwiàzania –
proste i oczywiste – stanowià jedynie zach´t´ do otwartego spoj
rzenia na projektowanie przyjazne dla wielu u˝ytkowników.
Przedstawiamy tak˝e wzory dokumentów zwiàzanych z dostoso
waniem budynków.
Niniejsza publikacja wraz ze wzorami dokumentów dost´pna jest
tak˝e w wersji elektronicznej na portalu www.niepe∏nosprawni.pl
w dziale Architektura.
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I 	P o d s t a w o w e w y m i a r y
i z a k r e s y r u c h u

40 cm

Warto wiedzieç, ˝e dla osób
z niepe∏nosprawnoÊcià narzà
du ruchu, poruszajàcych si´
na wózkach inwalidzkich,
du˝ ym problemem sà ró˝ne
dysfunkcje i ograniczenia organizmu, jak równie˝ ró˝no
rodny sprz´t wspomagajàcy.
Paradoksalnie, osoby mniej sprawne ruchowo, ale wyposa˝one
w lepszy specjalistyczny sprz´t mogà byç bardziej sprawne od
osób o mniejszym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
30 cm

130 cm

150-180 cm

Z powodu ró˝norodnych schorzeƒ i rodzajów niepe∏nosprawnoÊci
(ruchowych, wzrokowych, s∏uchowych etc.) nie ma jednolitej defini
cji okreÊlajàcej osob´ z niepe∏nosprawnoÊcià. Ponadto mo˝liwoÊci
lub te˝ ograniczenia psychofizyczne kwalifikujà u˝ytkowników przestrzeni do mniej lub bardziej sprawnych grup ludzi. Z tego powodu
w poni˝szym opracowaniu podano ogólne i podstawowe wymiary
i zakresy ruchu w odniesieniu do osób z niepe∏nosprawnoÊcià,
poruszajàcych si´ na wózkach, oraz ogólne wymiary powierzch
ni manewrowych dla ró˝nych
Zasi´g ruchu ràk w pionie
grup u˝ytkowników trwale lub
czasowo niesprawnych (czyli
70-90 cm
osób starszych, poruszajàcych
50-70 cm
si´ o laskach, kobiet w cià˝y,
osób z uszkodzonymi koƒczy
nami i innych).

Dane dot yczàce mo˝liwoÊci antropometrycznych osób z nie
pe∏nosprawnoÊcià ruchowà sà wi´c uÊrednione i dot yczy to
wi´kszoÊci cech pomieszczenia, jak np. wysokoÊci p∏aszczyzny
widzenia, mo˝liwoÊci zasi´gu koƒczyn górnych lub dolnych.
Dodatkow ym problemem przy uÊrednianiu danych wymiaro
wych dla u˝ytkownika poruszajàcego si´ na wózku inwalidzkim
6
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jest sama ró˝norodnoÊç sprz´tu – dla osób u˝ywajàcych du˝ ych
wózków z nap´dem elektrycznym pole manewrowe wózka
(obrót) lub jego wymiar (d∏ugoÊç, szerokoÊç) b´dà wi´ksze ni˝
w przyj´t ych normach. Dot yczy to równie˝ stref y pola manewru
i zasi´gu ràk, zasi´gu wzroku i kàta widzenia oka. Podczas
projektowania obiektu dla inwestorów prywatnych nale˝ y przyj
mowaç parametry ustalane indywidualnie wed∏ug mo˝liwoÊci
i wymagaƒ u˝ytkownika.
Poni˝sze dane majà du˝e znaczenie przy projektowaniu rzutów
poziomych i pionowych. Warunkujà zachowanie bezpiecznych
wielkoÊci powierzchni potrzebnych do przemieszczania si´
w domu, pracy czy te˝ do korzystania z najbli˝szego otoczenia.
Podane wymiar y mogà ró˝niç si´ od minimalnych (normatyw
nych) zaleceƒ projektowych. Dla osób poruszajàcych si´ na
wózkach ró˝nice te wynikajà g∏ównie z:
• ró˝nicy w mo˝liwoÊciach ruchowych i zasi´gu koƒczyn gór
nych,
• ró˝nicy w wysokoÊci siedziska wózka,
• ogólnej sprawnoÊci osoby poruszajàcej si´ na wózku,
• rodzaju oraz zwrotnoÊci wózka inwalidzkiego

150 cm

30 cm

130 cm
40 cm

150-180 cm

60-80 cm

Zasi´g ruchu ràk w poziomie i w pionie

140-160 cm
40-50 cm

60-65 cm
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II	 OTOCZENIE DOST ¢ PNE

P o ds taw ow e p oj ¢c i a i o k r e Â le n i a
B u d y n e k u ˝ y t e c zn o Ê c i p ub lic zn e j
to obiekt przeznaczony do wykonywania funkcji: administracji
paƒstwowej, wymiaru sprawiedliwoÊci, kultur y, kultu religijnego,
oÊwiat y, nauki, s∏u˝by zdrowia, opieki spo∏ecznej i socjalnej,
obs∏ugi bankowej, handlu, gastronomii, us∏ug, tur ystyki, spor
tu, obs∏ugi pasa˝erów w transporcie kolejow ym, drogow ym,
lotniczym i wodnym, poczt y i telekomunikacji oraz inny ogólno
dost´pny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkcji*.
B u d y n e k m ie szk a ln y w ie l o r o d zinn y
to obiekt zawierajàcy wi´cej ni˝ cztery mieszkania lub zespó∏
takich budynków, wraz z urzàdzeniami zwiàzanymi z ich obs∏ugà
oraz zielenià i rekreacjà przydomowà*.
B u d y n e k z am ie szk an ia zbior ow e g o
to obiekt przeznaczony do okresowego pobytu ludzi poza sta∏ym
miejscem zamieszkania, taki jak: hotel, motel, pensjonat, dom
wypoczynkow y, schronisko tur ystyczne, internat, dom studencki,
koszar y, zak∏ad karny i zak∏ad dla nieletnich, a tak˝e budynek do
sta∏ego pobytu ludzi, taki jak: dom rencistów i dom dziecka*.

* Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytu
owanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z póên. zm.).
8
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Po d s t a w o w e p o j ´ c i a
Spocznik – pozioma p∏aszczyzna pomi´dzy jednym a dru
gim szeregiem schodów.
Podjazd – droga pod ró˝nym kàtem nachylenia prowadzà
ca do budynku, odcinek drogi wiodàcy pod gór´.
Pochylnia – ukoÊnie nachylone podejÊcie lub podjazd
∏àczàce po∏o˝one na ró˝nych poziomach fragmenty budyn
ku (budowli) lub drogi o spadku powy˝ej 5 proc. Stosowana
zamiast schodów dla pieszych oraz w transporcie.
Rampa – niezbyt szeroka powierzchnia o kàcie nachylenia
do 15 stopni, pozwalajàce pokonaç ró˝nice poziomów bez
u˝ycia stopni.
Platforma – p∏aska, odkryta i pozbawiona Êcian konstruk
cja (lub powierzchnia) przystosowana do dêwigania przed
miotów lub osób.
Remont – jest to ingerencja w struktur´ funkcjonalnà i/lub
konstrukcyjnà budynku. Mo˝e to byç np.: usuni´cie/doda
nie Êcian lub innych elementów budynku, wykonanie pod
ciàgów w miejscach Êcian konstrukcyjnych, przesuni´cie
lub poszer zenie otworów drzwiowych/okiennych, wymiana
nawierzchni, pod∏ogi etc.
Adaptacja – to przystosowanie obiektu/lokalu do u˝ytku in
nego ni˝ pierwotne przeznaczenie np. lokalu mieszkalnego
na sklep (przy zachowaniu odpowiednich procedur praw
nych i budowlanych).
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PRZEPISY PRAWNE
Wybrane przepisy techniczno-budowlane okreÊlajàce warunki,
jakim powinny odpowiadaç obiekty budowlane zgodnie z Rozpo
rzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç
budynki i ich usytuowanie.
Dzi a Ł I
Doj Ê c ia i d oj a z d y (Roz d zi a ∏ II)
1. (§ 16) co najmniej jedno dojÊcie do budynku przeznaczone dla osób niepe∏nosprawnych. Do wejÊç do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego
i u˝ytecznoÊci publicznej powinny byç doprowadzone utwardzone dojÊcia o szerokoÊci minimalnej 1,5 m, przy czym
co najmniej jedno dojÊcie powinno zapewniaç osobom
niepe∏nosprawnym dost´p do ca∏ego budynku lub tych jego
cz´Êci, z których osoby te mogà korzystaç1. Powy˝sze dojÊcia
powinny zostaç doprowadzone od dojÊç/dojazdów ∏àczàcych
dzia∏ki budowlane, budynki, urzàdzenia z nimi zwiàzane
z drogà publicznà.
M i e j s c a p o s t o j owe d l a s a m o c h o d ów o s o b ow yc h
(Roz d zia ∏ III)
1. (§ 18) miejsca postojowe dla samochodów, z których
korzystajà osoby niepe∏nosprawne i ich oznakowanie. Liczba
i sposób urzàdzenia miejsc postojowych powinna byç zgodna
z wymaganiami ustalonymi w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Szczegó∏owy sposób znako1

10

Wymaganie dost´pnoÊci dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià nie dotyczy budynków
na terenach zamkni´tych, a tak˝e budynków w zak∏adach karnych, aresztach
Êledczych, zak∏adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz budynków
w zak∏adach pracy, nieb´dàcych zak∏adami pracy chronionej, z wyjàtkiem budynków u˝ytecznoÊci publicznej (§ 16 pkt 3).
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wania miejsc parkingowych zawiera Za∏àcznik Nr 1 (znaki
informacyjne) do Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegó∏owych warun
ków technicznych dla znaków i sygna∏ów drogowych oraz
urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach. W tym wypadku b´dzie to
znak informacyjny – bia∏a tabliczka ze znakiem graficznym
przedstawiajàcym osob´ na wózku inwalidzkim – i powinien
byç umieszczony pod znakiem informujàcym o miejscach
postojowych (parkingu).
2. (§ 21) szerokoÊç stanowiska postojowego dla samochodów
osobowych u˝ytkowanych przez osoby niepe∏nosprawne,
powinna wynosiç co najmniej 3,6 m szerokoÊci i mieç d∏ugoÊç
5 m. W przypadku usytuowania wzd∏u˝ jezdni – d∏ugoÊç co
najmniej 6 m i szerokoÊç co najmniej 3,6 m (z mo˝liwoÊcià
jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia
mo˝liwoÊci korzystania z przylegajàcego dojÊcia lub ciàgu
pieszo-jezdnego).
Zie le ƒ i ur z à d z e n i a r e k r e ac y j n e (Roz d z i a ∏ V III)
1. (§ 40) miejsca rekreacyjne, takie jak np. ∏awki w parkach,
na skwerach dost´pne dla osób niepe∏nosprawnych (dotyczy
to zespo∏u budynków wielorodzinnych, tj. osiedli, bloków mieszkalnych obj´tych jednym pozwoleniem na budow´). Ponadto
co najmniej 30 proc. powierzchni zajmowanej przez miejsca
rekreacyjne powinno znajdowaç si´ na terenie biologicznie
czynnym (chyba ˝e przepisy odr´bne stanowià inaczej).
O gr o d z e n ia (Roz d zi a ∏ IX )
1. (§ 42) furtki, szerokoÊç furtki powinna wynosiç co najmniej
0,9 m2.
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Dzi a Ł II
B u d y nk i i p o m ie s zc z e n i a (Roz d zi a ∏ I)
1. (§ 54) dojazd do wind z poziomu terenu oraz dost´p na
wszystkie kondygnacje w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego (bloki) oraz
budynkach u˝ytecznoÊci publicznej;
2. (§ 55) pochylnie lub odpowiednie urzàdzenia techniczne
umo˝liwiajàce dost´p dla osób niepe∏nosprawnych do pierw
szej kondygnacji oraz kondygnacji parkingu podziemnego
w budynkach, w których nie jest wymagane wyposa˝enie w
windy. Rozporzàdzenie okreÊla, jakie budynki powinny byç
wyposa˝one w windy, sà to Êrednio wysokie i wy˝sze budynki
u˝ytecznoÊci publicznej, mieszkalne wielorodzinne, budynki
zamieszkania zbiorowego (z wy∏àczeniem budynku koszarowego), a tak˝e inne budynki, w których co najmniej jedna
kondygnacja nadziemna z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt wi´cej ni˝ 50 osób znajduje si´ powy˝ej 12 m ponad
poziomem terenu, oraz dwukondygnacyjne i wy˝sze budynki
opieki zdrowotnej i opieki spo∏ecznej.
We j Ê c ia d o b u d y n ków i m ie s zka ƒ (Roz d z i a ∏ III)
1. (§ 61) drzwi wejÊciowe do budynku oraz kszta∏t i wymiary
pomieszczeƒ wejÊciowych zapewniajàce dogodne warunki
ruchu dla osób niepe∏nosprawnych (w tym otwor y drzwiowe
o minimalnych wymiarach w Êwietle oÊcie˝nicy: szerokoÊç 0,9
m; wysokoÊç 2 m, wysokoÊç progów maksymalnie 0,02 m).
S c h o d y i p o c hy ln ie (Roz d zi a ∏ I V )
1.

2

12

(§ 71) wymiary pochylni przeznaczonych dla osób
niepe∏nosprawnych. Wymiary minimalne – szerokoÊç 1,2 m;
wysokoÊç kraw´˝ników minimum 0,07 m, przestrzeƒ manewro-

Inaczej w przypadku furtki na drodze przeciwpo˝arowej.

dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia

wa przed i za pochylnià minimum 1,5 m) poza polem otwierania
skrzyd∏a drzwi wejÊciowych do budynku. Dodatkowo przy balustradach lub Êcianach przyleg∏ych do pochylni nale˝y zastosowaç
obustronne por´cze o odst´pie od 1 do 1,1 m, umieszczone na
wysokoÊci 0,75 i 0,9 m od p∏aszczyzny ruchu; oddalone od Êcian,
do których sà mocowane, co najmniej 0,05 m.
2. DługoÊç spocznika pochylni powinna wynosiç co najmniej
1,4 m poza polem otwierania skrzyd∏a drzwi wejÊciowych do
budynku, szerokoÊç powinna byç równa szerokoÊci pochylni.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 3 (Rozdzia∏ V )
1. (§ 81 pkt 3) wymiary kabin natryskowych zamkni´t ych przeznaczonych dla osób poruszajàcych si´ na wózkach (wymiary
minimalne, powierzchnia 2,5 mkw., szerokoÊç 1,5 m, urzàdzenia
wspomagajàce, np. por´cze, uchwyty);
2. (§ 86) co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne
(∏azienka, toaleta) na ka˝dej kondygnacji dost´pnej dla osób
niepe∏nosprawnych. Przystosowanie powinno polegaç na:
a) zapewnieniu przestrzeni manewrowej (o Êrednicy co najmniej
1,5 m)
b) zastosowaniu w pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich
drzwi bez progów o szerokoÊci min. 0,9 m
c) zainstalowaniu co najmniej jednej miski ust´powej i umywalki
przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne
d) zainstalowaniu uchwytów i por´czy u∏atwiajàcych korzystanie
z urzàdzeƒ sanitarnych.
Szc z e g ó ln e w y m ag an i a d o t yc z àc e m ie szka ƒ
w b u d y nkac h w ie l or o d zin nyc h (Roz d z i a ∏ V II)
1. (§ 95) kszta∏t i wymiary przedpokoju w budynku mieszkalnym
umo˝liwiajàce wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim.
3

Sà to ∏aênie, sauny, natryski, ∏azienki, ust´py, umywalnie, szatnie, przebieralnie,
pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jak te˝ pomieszczenia s∏u˝àce do
odka˝ania, oczyszczania oraz suszenia odzie˝y i obuwia, a tak˝e przechowywania
sprz´tu do utrzymania czystoÊci.
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Âro d ow i s ko ze w n¢ tr zn e
Ulic a
Ogólna dost´pnoÊç przestrzeni miejskiej jest jednym z najwa˝
niejszych czynników, które wp∏ywajà na to, czy osoby ze specjal
nymi potrzebami sà spo∏ecznie akt ywne. Dost´pne i przyjazne
Êrodowisko dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià to przede wszystkim
dost´pne Êrodki transportu publicznego, parkingi, wysepki przy
stankowe, niskie kraw´˝niki, przejÊcia przez jezdni´, sygnalizacja
dêwi´kowa. Sà to g∏ówne czynniki decydujàce o tym, czy osoba
niewidoma lub poruszajàca si´ na wózku b´dzie mimowolnym
wi´êniem w∏asnego podwórka czy te˝pe∏noprawnym cz∏onkiem
spo∏eczeƒstwa.
Barier y utrudniajàce poruszanie si´ osobom na wózkach inwa
lidzkich w Êrodowisku miejskim mo˝emy podzieliç na dwie
kategorie:
Ograniczenia uniemo˝liwiajàce lub utrudniajàce osobom z nie
pe∏nosprawnoÊcià swobodne poruszanie si´ w obszarach zurba
nizowanych. Do najcz´Êciej wyst´pujàcych barier urbanistycz
nych zaliczajà si´:
• nierównoÊci chodnika, brak oznakowania kolor ystycznego
i fakturowego elementów pionow ych i poziomych ma∏ej archi
tektur y oraz brak ich ograniczenia kraw´˝nikami lub opaska
mi o odmiennej fakturowo lub kolor ystycznie nawierzchni (dla
osób z dysfunkcjà nar zàdu wzroku)
• zła organizacja przestrzenna oraz elementy małej architektury
kolidujàce z ciàgami pieszymi.
Utrudnienia dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià wyst´pujàce
w budynkach i ich elementach zewn´trznych, które ze wzgl´du
na rozwiàzania techniczne lub warunki u˝ytkowania utrudniajà
lub uniemo˝liwiajà swobod´ ruchu osobom z niepe∏nospraw
noÊciami. Barier y architektoniczne wyst´pujàce w elementach
zewn´trznych to m.in.:
14
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120 cm

Wymiar y stanowisk parkingowych
i komunikacji pieszej
600 cm

0

15
360 cm

cm

• brak odpowiednio wyprofilowanych kraw´˝ników, studzien
ki piwniczne, schody, nieprawid∏owo umiejscowione daszki
i zadaszenia
• nieprawid∏ow y poziom nachylenia pochylni, brak oznaczeƒ
fakturowych nawierzchni w pobli˝u urzàdzeƒ i obiektów
znajdujàcych si´ na chodniku, a tak˝e kraw´dzi chodników.
Badania (wg Badania PUB+, lipiec/wrzesieƒ 2003 r.) przeprowa
dzone na grupie 150 osób o ró˝nym stopniu niepe∏nosprawno
Êci motor ycznej pozwoli∏y zidentyfikowaç najcz´stsze problemy
w zakresie dost´pnoÊci, z jakimi spot ykajà si´ osoby z niepe∏no
sprawnoÊcià ruchowà.
Najcz´Êciej podawanym problemem okaza∏y si´:
• brak ramp i podjazdów oraz ich niew∏aÊciwe dostosowanie
– 55,3 proc.
• brak schodów lub ich niew∏aÊciwie przystosowanie – 38,6 proc.
• Êliskie powierzchnie – 23,3 proc.
• brak miejsc parkingow ych
• brak przejÊç dla pieszych w pobli˝u budynku.
Niestet y, nie ma Polskich Norm, które by szczegó∏owo okreÊla
∏y techniczno-przestrzenne parametry Êrodowiska miejskiego
i uwzgl´dnia∏y potrzeby jak najwi´kszej grupy u˝ytkowników,
w tym osób z niepe∏nosprawnoÊcià. Pojawiajà si´ równie˝ sygna
dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia
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∏y ze Êrodowiska architektów, ˝e kwestie dost´pnoÊci budynków
w procesie projektow ym sà traktowane marginalnie, a wiedza
dot yczàca tych zagadnieƒ ogranicza si´ do znajomoÊci odpo
wiednich warunków technicznych, jakie muszà spe∏niaç budynki.
Brakuje prakt ycznych wskazówek, np. jakie powierzchnie u∏a
twiajà poruszanie si´ na wózkach inwalidzkich.
Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami:
• drogi publiczne i budynki
• tablice i znaki informacyjne
• drogowe obiekt y in˝ ynierskie
• schody i pochylnie
• chodniki, ciàgi piesze
• urzàdzenia i obiekt y znajdujàce si´ na chodniku
nie powinny stanowiç zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa i nie
utrudniaç kor zystania z nich i u˝ytkowania przez osoby z niepe∏
nosprawnoÊcià.
Niestet y, w wi´kszoÊci przypadków problemom dost´pnoÊci
towarzyszà z∏o˝one kwestie techniczne.
Wymiar y stanowisk parkingowych
i komunikacji pieszej
510 cm

450 cm

350 cm

36

0c
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Bard zo cz´s to wys t´puje równie˝ zjawisko „pozornej dos t´p
noÊ ci”, np. budowane rampy, których kàt nachylenia jest zbyt
du˝ y lub nawierzchnia jest zbyt Êliska, aby mo˝na by∏o si´ po
nich bezpiecznie por us zaç. Nies tet y, sà to par adoks y bard zo
cz´s to spot ykane w nas zej rzeczywistoÊci. Wed∏ug obecnie
obowiàz ujàc ych przepisów (Ustawy Prawo budowlane, Art. 9
ust. 1) dopuszc zalne ods t´ps twa od przepisów techniczno-budowlanych nie mogà powodowaç ogranic zenia dos t´p
noÊ ci budynków dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià, zagro˝enia
˝ycia lud zi ani bezpiec zeƒs twa mienia.
Park in g
Bardzo cz´sto samochód jest jedynym Êrodkiem lokomocji
poz walajàc ym osobie z niepe∏nosprawnoÊcià na swobodne
poruszanie si´ po mieÊcie. Jakkolwiek samodzielne prowadze
nie samochodu dostosowanego i wyposa˝onego dla osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià nie stanowi wi´kszego problemu, to
znalezienie miejsca z oznac zeniem „parking dla osoby z nie
pe∏nosprawnoÊcià” cz´sto granic zy z cudem. Po pierwsze
takich miejsc jest wcià˝ za ma∏o, a po drugie sà one nagminnie
zajmowane przez innych kierowców. Pomocne tu mogà okazaç
si´ wprowadzone w 2008 r. wysokie kary za parkowanie
na miejscach dla osób z niepełnosprawnoÊcià. Aby miejsca
parkingowe by∏y dost´pne i wygodne dla osób z niepe∏no
sprawnoÊcià, muszà spe∏niaç konkretne parametry techniczne
okreÊlone przez stosowne przepisy:
Miejsca postojowe dla samochodów osobow ych
§ 18.1. Zagospodarowujàc dzia∏k´ budowlanà, nale˝ y urzàdziç,
stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudow y,
miejsca postojowe dla samochodów u˝ytkowników sta
∏ych i przebywajàcych okresowo, w tym równie˝ miejsca
postojowe dla samochodów, z któr ych kor zystajà osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià.
2. Liczb´ i sposób urzàdzenia miejsc postojow ych nale
˝y dostosowaç do wymagaƒ ustalonych w dec yzji
o warunkach zabudow y i zagospodarowania terenu,
dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia

17

> 650 cm

Wymiary stanowisk postojowych

min. 250 cm
410 cm

500 cm

700 cm

z uwzgl´dnieniem potrzebnej liczby miejsc, z któr ych
kor zystajà osoby niepe∏nosprawne.
§ 21.1. Stanowiska postojowe dla samochodów osobow ych
powinny mieç co najmniej szerokoÊç 2,3 m i d∏ugoÊç
5 m, przy czym dla samochodów u˝ytkowanych przez
osoby niepe∏nosprawne szerokoÊç stanowiska powinna
wynosiç co najmniej 3,6 m i d∏ugoÊç 5 m, a w przypad
ku usytuowania wzd∏u˝ jezdni – d∏ugoÊç co najmniej
6 m i szerokoÊç co najmniej 3,6 m, z mo˝liwoÊcià jej
ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia mo˝
liwoÊci kor zystania z przylegajàcego dojÊcia lub ciàgu
pieszo-jezdnego.
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O dost´pnoÊci miejsca parkingowego decydujà równie˝ takie
czynniki, jak:
• dogodna lokalizacja (przy budynkach u˝ytecznoÊci publicznej
oraz budynkach mieszkalnych miejsca parkingowe dla niepe∏
nosprawnych powinny znajdowaç si´ w pobli˝u g∏ównych wejÊç
do budynku)
• dobre oznakowanie
• parkomat y, automaty biletowe i inne urzàdzenia do obs∏ugi
parkingu powinny znajdowaç si´ w pobli˝u miejsca dla osób
z niepe∏nosprawnoÊcià, dobrze oznakowane i ∏atwo dost´pne
• nawierzchnia miejsca parkingowego oraz chodnika powinna
byç g∏adka, ant ypoÊlizgowa, bez wysokich kraw´˝ników i zjaz
dów (maksy-malnie do 2 cm ró˝nicy poziomów)
• urzàdzenia kontrolne i obs∏uga barierek dost´pu powinna
umo˝liwiaç korzystanie z nich bez koniecznoÊci wysiadania
z samochodu.
Wymiary stanowisk postojowych i parkingowych

500 cm

360 cm

360 cm

230 cm

850 cm
500 cm

360 cm
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Wjazd
Ârodowisko dost´pne dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià to rów
nie˝ bezpoÊrednie otoczenie przed budynkiem, m.in.: wjazdy,
dojÊcia piesze, wejÊcia, bramy, furtki i inne. Autonomia w ˝yciu
osobistym osoby z niepe∏nosprawnoÊcià to mi´dzy innymi swo
boda w poruszaniu si´, a wi´c bezkoliz yjny, bezpieczny dost´p
do otoczenia w najbli˝szym Êrodowisku. Szczególnie istotne dla
niepe∏nosprawnych u˝ytkowników dróg jest to, aby szerokoÊç,
promienie ∏uków dojazdów, nachylenie pod∏u˝ne i poprzeczne
nawierzchni by∏o zgodne z warunkami okreÊlonymi w przepisach
budowlanych:
§ 42.1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogà otwieraç si´ na
zewnàtrz dzia∏ki.
2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych i budynkach u˝ytecznoÊci publicznej
nie mogà utrudniaç dost´pu do nich osobom niepe∏no
sprawnym poruszajàcym si´ na wózkach inwalidzkich.
§ 43. SzerokoÊç bramy powinna wynosiç w Êwietle co najmniej
2,4 m, natomiast furtki nie mniej ni˝ 0,9 m, przy czym
na drodze po˝arowej szerokoÊci te regulujà przepisy
odr´bne dot yczàce ochrony przeciwpo˝arowej.
Wjazd na posesj´ powinien byç wykonany z nawierzchni
utwardzonej, mogà to byç wszelkiego rodzaju kostki betonowe,
kamienie naturalne, p∏yty chodnikowe czy asfalt. Wszelkie kratki
Êciekowe i kanalizacyjne nie powinny wystawaç wy˝ej ni˝ 2 cm
ponad lico nawierzchni. Je˝eli wrota bramy sà wrotami rozwie
ralnymi, powinny otwieraç si´ do wewnàtrz posesji i nie mieç
progu. Nawierzchnie powinny mieç faktur´ ant ypoÊlizgowà,
zatem nale˝ y unikaç kostek o ob∏ych kszta∏tach i polerowanych
kamieni. W przypadku Êcie˝ki prowadzàcej na posesj´ nachyle
nie pod∏u˝ne nie powinno byç wi´ksze ni˝ 5 proc. co umo˝liwi
swobodny wjazd wózkiem. Dojazdy do budynków wielorodzin
nych oraz wjazdy do gara˝ y powinny uwzgl´dniaç potrzeby
niepe∏nosprawnych mieszkaƒców. Wszelkiego typu urzàdzenia
i automat y w gara˝ach podziemnych powinny znajdowaç si´
20

dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia

w miejscach czytelnie oznaczonych i ∏at wo dost´pnych dla osób
poruszajàcych si´ na wózkach inwalidzkich.
S c h o d y z ew n ´ tr zn e
Schody sà nieod∏àcznym elementem architektur y i majà zna
czàcy wp∏yw na walor y estet yczne budynku, ale niestet y, dla
osób z niepe∏nosprawnoÊcià stanowià jednà z najwi´kszych
barier architektonicznych.
KoniecznoÊç pokonywania ró˝nic poziomów wynika najcz´Êciej
z topografii terenu lub te˝ celowej aran˝acji okreÊlonych prze
strzeni. Ró˝nice poziomów w terenie mogà byç pokonywane:
• akt ywnie, czyli za pomocà si∏y mi´Êni
• pasywnie, czyli przy u˝yciu wspomagajàcych urzàdzeƒ technicznych.
Dla osób poruszajàcych si´ na wózkach wa˝ne sà alternat ywne
rozwiàzania w pokonywaniu ró˝nic terenu. Najkorzystniejsze sà
łagodne spadki do 5 proc. na dłu˝szych odcinkach. W sytuacjach,
gdy warunki techniczne nie pozwalajà na ich stosowanie, konieczne jest stosowanie pochylni lub urzàdzeƒ wspomagajàcych,
takich jak windy, podnoÊniki czy platformy. W przypadku przejÊç
nadziemnych i podziemnych dla pieszych, ze wzgl´du na ograni
czonà przestrzeƒ, w wi´kszoÊci przypadków zastosowanie windy
lub podnoÊnika b´dzie jedynym rozwiàzaniem pozwalajàcym na
pokonanie ró˝nicy poziomów osobie z niepe∏nosprawnoÊcià.
Dla osób starszych lub z ograniczonymi mo˝liwoÊciami ruchu,
poruszajàcych si´ o kulach lub laskach, wygodne schody zewn´
trzne muszà spe∏niaç okreÊlone wymagania:
• liczba stopni w jednym biegu stopni zewn´trznych nie powinna wynosiç wi´cej ni˝ 10
• szerokoÊç stopni schodów zewn´trznych przy g∏ównych wejÊciach do budynku (w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach u˝ytecznoÊci publicznej) powinna wynosiç
co najmniej 0,35 m
• powierzchnia schodów powinna byç zabezpieczona przed
poÊlizgiem
dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia
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• szerokoÊç u˝ytkowa biegu schodów zewn´trznych do budynku
powinna wynosiç co najmniej 1,2 m, przy czym nie mo˝e byç
ograniczana przez zainstalowane urzàdzenia oraz element y
budynku
• stopnie nie powinny byç a˝urowe
• stopnie schodów nie powinny mieç podci´ç, wr´bów czy
nosków
• nale˝ y zainstalowaç por´cz o pochwycie o Êrednicy 3,4-4 cm
• o ile warunki techniczne na to poz walajà, schody zewn´trzne
powinny byç os∏oni´te przed wp∏ywami warunków atmosfe
rycznych
• wsz´dzie gdzie to mo˝liwe nale˝y unikaç stosowania 1-2 stopni.
W zale˝noÊci od przeznaczenia obiektu i fantazji architekta
schody mogà przybieraç ró˝ne kszta∏t y. Schody zewn´trzne pro
wadzàce do budynku z regu∏y majà biegi proste lub z∏o˝one, ale
zdar zajà si´ te˝ schody zabiegowe czy wachlar zowe. W przypad
ku schodów wachlar zow ych szerokoÊç stopni powinna wynosiç
co najmniej 0,25 m, natomiast w schodach zabiegow ych i kr´co
nych szerokoÊç takà nale˝ y zapewniç w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝
0,4 m od por´czy balustrady wewn´trznej lub s∏upa stanowià
cego koncentrycznà konstrukcj´ schodów. W budynku zak∏adu
opieki zdrowotnej stosowanie schodów zabiegow ych i wachla
rzow ych przeznaczonych do ruchu pacjentów jest zabronione.
W przypadku schodów zewn´trznych o kilku biegach zalecane
jest ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa, aby balustrada by∏a pe∏na lub
o g´sto osadzonych szczeblach. Kolor i faktura stopni schodów
powinny byç tak dobrane, aby osoby z ograniczonà mo˝liwoÊcià
widzenia mog∏y uzyskaç pe∏nà informacj´ (wizualnà i dot ykowà)
np. o zmianie lub koƒcu biegu schodów.
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Budy ne k d o st¢pn y
Ram py, p o dj a z d y
Pochylnie sà elementami budynku umo˝liwiajàcymi osobie z nie
pe∏nosprawnoÊcià samodzielny dost´p do wszelkich obiektów
u˝ytecznoÊci publicznej i budynków mieszkalnych. Poprawnie
zaprojektowana pochylnia mo˝e zabieraç du˝o miejsca. Dlatego
ze wzgl´du na brak miejsca niejednokrotnie budowane sà
pochylnie niespełniajàce polskich przepisów. Sà to rozwiàzania
niedopuszczalne i niebezpieczne dla u˝ytkowników. Je˝eli nie jest
mo˝liwe wybudowanie pochylni zgodnej z przepisami, konieczne
jest poszukiwanie alternatywnych rozwiàzaƒ, np. podnoÊników.

Przyk∏ady rozwiàzaƒ przestrzennych pochylni

150 cm

140 cm

140 cm

min. 150 cm

30 cm

120 cm
100-110 cm

150 cm

100 cm
120 cm
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Konstrukcja i rodzaj materia∏u, z którego ma byç wykonana
pochylnia, uwarunkowane sà wyglàdem zewn´trznym budynku
i otoczenia. Do zastosowania nadaje si´ prakt ycznie ka˝dy
materia∏ budowlany, pod warunkiem ˝e do pokrycia powierzchni
posadzki pochylni u˝yto materia∏u ant ypoÊlizgowego o fakturo
wanej powierzchni, mo˝e to byç m.in.:
• terakota zewn´trzna antypoÊlizgowa
• ró˝ne rodzaje kamienia naturalnego o fakturowanej drobnoziarni
stej powierzchni o groszkowej lub p∏omieniowanej fakturze
• drobna kostka brukowa montowana bezspoinowo
• a˝urowe elementy stalowe (kratownice o drobnych oczkach),
• drewno, pod warunkiem ˝e zostanie wykonana nawierzchnio
wa perforacja
• wylewka betonowa z gruboziarnistà nawierzchnià
• niepolerowany gres
• p∏ytki klinkierowe nieszkliwione
• ok∏adzinowe p∏yty betonowe o ryflowanej powierzchni.
Najcz´Êciej pochylnia ma konstrukcj´ o szkielecie drewnianym,
stalow ym lub betonow ym – zale˝ y to od warunków i mo˝liwoÊci
monta˝ow ych na zewnàtrz budynku. W przypadku konstrukcji sta
low ych i drewnianych mo˝emy zastosowaç systemy a˝urowe oraz
systemy, które umo˝liwiajà ∏at wy demonta˝ urzàdzeƒ. W prakt y
ce okazuje si´ to bardzo korzystne, gdy˝ padajàcy deszcz, Ênieg
czy te˝ opadajàce liÊcie nie zalegajà na powierzchni jezdnej
pochylni. W przypadku powierzchni niea˝urow ych mo˝na zasto
sowaç system podgrzewanej posadzki pochylni w celu unikni´cia
oblodzenia lub rozpuszczenia zalegajàcego Êniegu.
Kàt nachylenia pochylni zale˝ y od ró˝nicy pomi´dzy poziomem
terenu a wysokoÊcià, na której znajduje si´ wejÊcie do budynku.
Szczegó∏owe parametry liczbowe przedstawiono na rysunkach.
Niezb´dnym elementem w przypadku poprawnie zaprojekto
wanej pochylni sà por´cze, które powinny znajdowaç si´ na
wysokoÊci 75 cm i 90 cm – w dwóch równoleg∏ych pasmach.
24
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Przyk∏ady rozwiàzaƒ przestrzennych pochylni
– w nawiasach podano parametry dla pochylni
pod przykryciem lub we wn´trzach

maks. 6% (8% pod zadaszeniem)

min. 150 cm

min. 140 cm

maks. 900 cm

> 50 cm

maks. 6% (8% pod zadaszeniem)

maks. 900 cm
min. 150 cm

maks. 15 cm

maks.15%

maks. 50 cm

maks 8% (10% pod zadaszeniem)

Wygodna por´cz to w przekroju kszta∏t ko∏a lub owalu o Êred
nicy ok. 3,5-4 cm, dopuszczalny jest równie˝ profil o przekroju
prostokàta o wymiarach zbli˝onych do podanej wy˝ej Êrednicy.
W przypadku por´czy przyÊciennej odleg∏oÊç od Êciany nie powin
na byç mniejsza ni˝ 5 cm. Materia∏, z którego powinna byç wyko
nana por´cz, musi gwarantowaç pewny uchwyt, mo˝e to byç np.
zaimpregnowane drewno lub stal o niewielkiej perforacji.
Zewn´trzne kraw´dzie pochwytu (cz´Êç por´czy, za którà
chwytamy) powinny byç przed∏u˝one na koƒcach pochylni
o 30 cm i zaokràglone w dó∏, aby w razie upadku nie stanowi∏y
zagro˝enia.

dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia
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Wskazane jest zadaszenie powierzchni pochylni zewn´trznych
si´gajàce minimalnie poza jej obr ys oraz zastosowanie oÊwie
tlenia zewn´trznego górnego lub oÊwietlajàcego powierzchni´
jezdnà o minimalnym nat´˝eniu 100 lux.

Przyk∏ady rozwiàzaƒ przestrzennych pochylni

150

cm
30 c

m

ma

ks.

900

cm
140

cm

ma

ks.

100-110 cm

cm

75 cm
90 cm

7 cm

30

min. 120 cm
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900

cm

30

cm

Przyk∏ady rozwiàzaƒ przestrzennych pochylni

Podjazd wykonany
w technologii murowanej
(pustak, ceg∏a, beton)

Podjazd drewniany

Podjazd wykonany
ze stalowych elementow
modu∏owych (a˝urowych)

Po d s t a w o w e w y t y c z n e
• powierzchnia posadzki pochylni powinna byç wykonana z antypoÊlizgowego materia∏u
• minimalna długoÊç spocznika pomi´dzy pochylnià a wejÊciem to 150 cm, a je˝eli szerokoÊç drzwi wymaga dodatkowych manewrów wózkiem, szerokoÊç spocznika nale˝y odpowiednio powi´kszyç
• minimalna szerokoÊç pochylni to 120 cm
• maksymalna d∏ugoÊç jednego biegu to 900 cm, a w przypadku
pochylni d∏u˝szych nale˝y jà podzieliç na kilka krótszych odcinków
• spoczniki mi´dzy biegami pochylni powinny mieç minimum
140 cm długoÊci
• na ca∏ym obwodzie pochylni i spoczników wymagany jest
próg – odbojnik (cz´Êç konstrukcji, która zapobiega zeÊlizgiwaniu si´ kó∏ z pochylni) o wysokoÊci 7 cm.
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We j Ê c i a, d oj Ê c ia
Przystosowanie obiektu to przede wszystkim zapewnienie oso
bie z niepe∏nosprawnoÊcià bezkolizyjnego dojÊcia do budynku
bez koniecznoÊci pokonywania toru przeszkód w postaci Êliskiej
powierzchni, dodatkow ych stopni czy zbyt wàskich przejÊç.
Wed∏ug Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 04.109.
1156, paragraf 42):
• bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogà otwieraç si´ na zewnàtrz dzia∏ki
• furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach u˝ytecznoÊci publicznej nie mogà utrudniaç dost´pu do nich osobom niepe∏nosprawnym poruszajàcym si´ na wózkach inwalidzkich.
Parametry w ymiarowe
dost´pu do drzwi

80-110 cm

80 cm

40 cm

min.
45 cm

Furtki oraz bramki prowadzà
ce na posesj´ powinny mieç
wymiar y od 90 do maksy
malnie 110 cm, poniewa˝ im
d∏u˝sze rami´ skrzyd∏a, tym
trudniej je otwor zyç. Uchwyt y
i klamki powinny byç na tyle
wygodne, aby osoba siedzà
ca na wózku bez problemu
mog∏a otwor zyç bramk´. W
przypadku furtek wejÊciow ych
zalecane jest, aby skrzyd∏o
furtki otwiera∏o si´ do szero
koÊci 110 stopni.

Je˝ eli przed wejÊ ciem do
budynku znajduje si´ krat
ka lub wycieraczka, Êrednica
otworów lub oczek nie powinna przekrac zaç 2 cm, a jej wyso
koÊç – wystawaç ponad lico nawierzchni. Domofony, przyciski
funkc yjne, dzwonki i inne urzàdzenia powinny znajdowaç si´
100 cm
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pod przestrzenià zadaszonà oraz w strefie ∏at wego zasi´gu dla
osoby siedzàcej na wózku. Przestrzeƒ ta powinna byç jasno
oÊwietlona oraz czytelnie oznakowana. Niewskazane jest mon
towanie kàtowników, skrobac zek lub ograniczników otwierania
drzwi w odleg∏oÊci wi´kszej ni˝ 10 cm od kraw´dzi drzwi.

Po d s t a w o w e w y t y c z n e
• dojÊcia prowadzàce do pochylni powinny byç utwardzone
i mieç minimalnà długoÊç 150 cm
• powierzchnia chodników i dojÊç powinna byç wykonana z antypoÊlizgowego materia∏u
• minimalna szerokoÊç drzwi wejÊciowych to 90 cm
• w przypadku drzwi dwuskrzyd∏owych – minimalna szerokoÊç
jednego skrzyd∏a nie powinna byç mniejsza ni˝ 90 cm
• minimalna odleg∏oÊç drzwi od wewn´trznego naro˝nika
budynku to 45 cm.

Minimalne wymiary powierzchni
manewrowych przy drzwiach
55 cm

90 cm

120 cm

min. 150 cm

150 cm

0°

11

°

90
min. 150 cm

30 cm
190 cm

90 cm
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Pr z e ds ion k i, w iat r o ∏ ap y
Przestrzeƒ manewrowa we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach
typu: przedsionki, wiatro∏apy, hole czy kor ytar ze powinna byç na
tyle du˝a, aby swobodne manewrowanie wózkiem nie nastr´cza
∏o k∏opotów. Zwykle te przestrzenie sà ma∏e i cz´sto ich Êciany
nara˝one sà na uder zenia ko∏ami wózka, wi´c kor zystne by∏oby
zabezpieczenie Êcian i naro˝ników odbojami lub wysokimi
listwami przypod∏ogow ymi. Nale˝ y unikaç projektowania prze
strzeni, w któr ych obie par y drzwi otwierajà si´ do wewnàtrz.
W przypadku gdy drzwi zewn´trzne i wewn´trzne wiatro∏apu
otwierajà si´ do Êrodka, d∏ugoÊç pomieszczenia musi byç wi´k
sza o dwie d∏ugoÊci skrzyd∏a drzwi.

min. 150 cm

min. 150 cm

Minimalne wymiary powierzchni manew

min. 150 cm

30
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Je˝eli w wiatro∏apie znajduje si´ wystarczajàco du˝o wolnego
miejsca, aby swobodnie przesiàÊç si´ z wózka terenowego
i odstawiç go, nale˝ y zabezpieczyç wózek przed bezw∏adnym
wysuni´ciem.
Powierzchnie posadzek i pod∏óg pomi´dzy poszczególnymi
pomieszczeniami powinny byç równe, pozbawione progów,
uskoków i pojedynczych stopni. Ze wzgl´du na „przejÊciowà”
funkcj´, którà pe∏ni wiatro∏ap, wskazane jest, aby powierzchnia
pod∏ogi by∏a bez zb´dnych za∏amaƒ i progów, ∏at wa w utrzyma
niu czystoÊci i wykonana z g∏adkich ant ypoÊlizgow ych materia
∏ów (p∏ytki klinkierowe, terakota, kamieƒ naturalny). Wieszaki na
ubrania i odzie˝ wierzchnià powinny znajdowaç si´ na wysokoÊci
nie wy˝szej ni˝ 135 cm.
w przedsionkach i wiatro∏apach

min. 150 cm

min. 150 cm

rowych

min. 150 cm
min. 150 cm
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min. 150 cm

min. 150 cm

Minimalne wymiary powierzchni manewrowych

min. 150 cm

min. 150 cm

Po ds t a wowe w y t yc zn e
• powierzchnia posadzki powinna byç antypoÊlizgowa
• minimalna szerokoÊç drzwi wejÊciowych to 90 cm
• w przypadku drzwi dwuskrzyd∏owych minimalna szerokoÊç
jednego skrzyd∏a nie powinna byç mniejsza ni˝ 90 cm
• minimalna szerokoÊç wiatro∏apu lub przedsionka to 150 cm
• minimalna d∏ugoÊç wiatro∏apu lub przedsionka to 150 cm.
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D r z w i, ok n a
Dla osób poruszajàcych si´ na wózkach wàskie drzwi sà prze
szkodà nie do pokonania. Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
budowlanymi drzwi wejÊciowe nie powinny byç w´˝sze ni˝
90 cm. Drzwi szersze ni˝ 100 cm mogà byç ze wzgl´du na swoje
gabar yt y doÊç ci´˝kie i niew ygodne do otwor zenia. GruboÊç
skrzyd∏a drzwi po otwarciu nie mo˝e pomniejszaç wymiaru sze
rokoÊci otworu w Êwietle oÊcie˝nicy.
W przypadku drzwi zewn´trznych niezb´dnym, ale bardzo cz´
sto przeszkadzajàcym elementem jest próg wejÊciow y, czasami
si´gajàcy 6-8 cm wysokoÊci (wskazuje on ró˝nic´ poziomów
pomi´dzy zewn´trzem a wn´trzem budynku czy mieszkania).
Przeszkod´ mogà stanowiç tak˝e wystajàce metalowe element y
oÊcie˝nicy drzwi. Aby pokonaç tà ma∏à, lecz ucià˝liwà barier´,
mo˝na zastosowaç listw´ przyprogowà z ma∏ym spadkiem, która
b´dzie niwelowaç ró˝nic´ poziomów. Mo˝e ona byç zamocowa
na do pod∏o˝a na sta∏e lub czasowo i wykonana z profili stalo
wych, aluminiow ych, drewnianych lub z utwardzonej gumy.
Powinno si´ jednak unikaç stosowania progów, a tam gdzie sà
one konieczne, ich wysokoÊç nie powinna przekraczaç 2 cm.

Wizjer, zamki oraz blokady wew
n´trzne w drzwiach mieszkania
osoby poruszajàcej si´ na wózku
powinny znajdowaç si´ na wyso
koÊci optymalnego pola zasi´gu
ràk i wzroku. Je˝eli istnieje taka

Pa r a m e t r y w y m i a r o w e d r z w i
podwójnych

min. 150 cm

Wed∏ug znowelizowanych przepisów
Prawa budowlanego w drzwiach
zewn´trznych prowadzàcych do
budynku oraz w drzwiach do miesz
kaƒ i pomieszczeƒ mieszkalnych
w budynku zamieszkania zbioro
wego wysokoÊç progów nie mo˝e
przekraczaç 2 cm.

180 cm
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mo˝liwoÊç, warto zastosowaç dodatkow y system zamykania lub
otwierania drzwi kartà magnet ycznà – zamiast instalowania
drugiego zamka.
W przypadku zewn´trznych drzwi przeszklonych ich dolna kra
w´dê powinna mieç zabezpieczenie chroniàce przed uder zeniem
ko∏ami wózka wysokoÊci min. 40 cm. Powinno si´ stosowaç
w drzwiach szyby ze szk∏a bezpiecznego.
Klamki w drzwiach oprócz funkcji estetycznych powinny byç
przede wszystkim ergonomiczne, dawaç solidny uchwyt i oparcie
oraz byç pozbawione ostrych, kanciastych kraw´dzi. WielkoÊç
klamki czy uchwytów uwarunkowana jest nie tylko zaleceniami
funkcjonalno-ergonomicznymi, ale zale˝ y równie˝ od wielkoÊci
i ci´˝aru drzwi. Dodatkowo pod klamkà na wysokoÊci ok. 80 cm
mo˝na umieÊciç szeroki uchwyt stanowiàcy du˝e u∏atwienie dla
u˝ytkowników z ograniczonym polem manewru ràk.
Parametry w ymiarowe
dost´pu do drzwi

min. 80-110 cm

min. 40 cm

Jednà z g∏ównych barier w poru
szaniu si´ po w∏asnym miesz
kaniu mogà byç zbyt wàskie
drzwi, wi´c przy okazji remontu
warto zastanowiç si´, czy otwór
drzwiow y mo˝na powi´kszyç
lub przenieÊç w inne miejsce,
dzi´ki czemu uzyskamy lepsze
mo˝liwoÊci aran˝acji wn´trza.
Dobrym rozwiàzaniem b´dzie
zastosowanie drzwi przesuw
nych, drzwi ze skrzyd∏em ∏ama
nym lub drzwi harmonijkowych.

Przy wyjÊciu na balkon najbar
dziej niew ygodnym elementem
mo˝e byç zbyt wàski otwór drzwiow y, przez któr y z trudem mo˝e
przecisnàç si´ wózek. Dodatkow ym utrudnieniem mo˝e byç
próg oÊcie˝nicy okna prowadzàcego na balkon czy taras. Ze
wzgl´dów technicznych w wi´kszoÊci przypadków zniwelowa
34
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nie takiego progu mo˝e wiàzaç si´ z gruntownà przebudowà
pomieszczenia ∏àcznie z wymianà okien. Aby uniknàç takich
k∏opotów, mo˝na zastosowaç listw´ przyprogowà lub podr´cznà
dwustronnà nak∏adanà platform´, rodzaj minipomostu, któr y
zniweluje niew ygodnà przeszkod´.

Zwykle okna osadza
ne sà na wysokoÊci
80-85 cm od poziomu
posadzki. W przypadku
min. 55 cm
gdy okno znajduje si´
w sypialni osoby le˝àcej
lub ob∏o˝nie chorej, jego dolna kraw´dê mo˝e si´gaç 60 cm od
poziomu pod∏ogi. Nale˝ y unikaç monta˝u okien z poprzeczkà
poziomà, gdy˝ mo˝e si´ okazaç, i˝ znajduje si´ ona na pozio
mie linii wzroku osoby siedzàcej, dot yczy to równie˝ okien
ze szczeblinami (szprosami) w przypadku okien stylizowanych.
Okna po∏aciowe muszà mieç mo˝liwoÊç zdalnego sterowania
podstawow ymi funkcjami, takimi jak: otwieranie, zamykanie czy
zaciemnianie powierzchni szyby za pomocà pilota. Zdalne stero
dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia

80-85 cm

80-120 cm
30-40 cm

Od wielkoÊci okna zale˝ y iloÊç Êwiat∏a dziennego wpadajàcego
do pomieszczenia. Decydujàce czynniki przy wybor ze okna to:
kszta∏t, rozmiar, szerokoÊç i kolor ramy oraz materia∏, z którego
zostanie wykonana. Dla osoby z niepe∏nosprawnoÊcià bardzo
wa˝nym czynnikiem, na któr y trzeba zwróciç szczególnà uwag´,
jest sposób otwierania. W zale˝noÊci od wybranego rodzaju
okna mo˝e si´ ono otwieraç uchylnie, przesuwnie w poziomie lub
obrotowo. Dost´pne sà P a r a m e t r y w y m i a r o w e
te˝ okna z mo˝liwoÊcià d o s t ´ p u d o o k n a
otwierania przesuwnie
w pionie z zastosowa
niem mechanizmów kor
bow ych, dzi´k i czemu
okno mo˝na otwor zyç
bez wysi∏ku i zablokowaç
na wybranej wysokoÊci.
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wanie pilotem mo˝e byç przydatne dla osób majàcych problemy
z chwytem lub zasi´giem ruchu koƒczyn górnych. Kombinacja
otwierania automat yczno-manualnego jest optymalnym rozwià
zaniem.
G∏´bokoÊç parapetów uzale˝niona jest od g∏´bokoÊci osadze
nia okna. Widoczna kraw´dê wystajàca poza lico Êciany nie
mo˝e przekraczaç kilku cent ymetrów – nale˝ y mieç na uwadze
u˝ytkowników ma∏ych pomieszczeƒ, w których ka˝da wystajàca
kraw´dê mo˝e byç dodatkowà przeszkodà.
Po ds t a wowe w y t yc zn e
• minimalna szerokoÊç drzwi wejÊciow ych to 90 cm
• w przypadku drzwi dwuskrzyd∏ow ych minimalna szerokoÊç
jednego skrzyd∏a nie powinna byç mniejsza ni˝ 90 cm
• optymalna strefa w∏àczników, domofonów, dzwonków, wizjerów, uchwytów i klamek znajduje si´ na wysokoÊci pomi´dzy
80-110 cm od poziomu posadzki
• optymalna wysokoÊç osadzenia okna to 80-85 cm od poziomu posadzki
• klamki lub uchwyt y otwierajàce okna powinny znajdowaç si´
na wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ 120 cm.

Windy
W przypadku adaptacji instalacja windy w zwiàzku z warunkami
technicznymi budynku mo˝e wiàzaç si´ z gruntownà przebudo
wà. Na etapie projektu jest to przedsi´wzi´cie znacznie taƒsze,
choç nadal doÊç kosztowne, przy adaptacji natomiast jest to
rozwiàzanie znacznie dro˝sze, ale cz´sto jedyne umo˝liwiajàce
osobie poruszajàcej si´ na wózku dotarcie do górnych kondy
gnacji budynku.
Wed∏ug znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego (Rozpo
rzàdzenie Ministra Infrastruktur y Dz.U. 04.109.1156) „w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego
36

dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia

oraz budynku u˝ytecznoÊci publicznej, wyposa˝anym w dêwigi,
nale˝ y zapewniç dojazd z poziomu terenu i dost´p na wszystkie
kondygnacje u˝ytkowe osobom niepe∏nosprawnym. W przypad
ku wbudow ywania lub przybudow ywania szybu dêwigowego
do istniejàcego budynku dopuszcza si´ usytuowanie drzwi
przystankow ych na poziomie spocznika mi´dzypi´trowego, je˝eli
zostanie zapewniony dost´p do kondygnacji u˝ytkowej osobom
niepe∏nosprawnym”.
Wymiar y dêwigów w budynkach mieszkalnych sà znormalizowane
przepisami Prawa budowlanego. W zale˝noÊci od minimalnego
udêwigu i dopuszczalnej liczby przewo˝onych osób stosowane sà
odpowiednie parametry wymiarowe kabiny.
JeÊli dêwig jest cz´Êcià budynku wielorodzinnego, za nadzór, kon
serwacje i kontrole odpowiada w∏aÊciciel budynku. Gdy dêwig jest
zainstalowany dla potrzeb i z inicjatywy osoby z niepe∏nospraw
noÊcià, nadzór i zabezpieczenie urzàdzenia spada na w∏aÊciciela
lub te˝ stosowane sà rozwiàzania umowne, zadowalajàce obie
strony, czyli w∏aÊciciela dêwigu i w∏aÊciciela budynku.
Po d s t a w o w e p a r a m e t r y w y m i a r o w e w i n d y

min. 80 cm
maks. 120 cm

90 cm

min 50 cm

min. 160 cm

dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia
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Po d s t a w o w e p a r a m e t r y w y m i a r o w e w i n d y
min. 110 cm
min. 160 cm

min. 90 cm

min. 150 cm

min. 140 cm

min. 210 cm

min. 110 cm

min. 90 cm

min. 90 cm
ø150 cm

ø150 cm

Dêwigi przeznaczone tylko dla osoby z niepe∏nosprawnoÊcià
poruszajàcej si´ na wózku lub osoby z niepe∏nosprawnoÊcià
i osoby towar zyszàcej mogà byç lekkiej konstrukcji, bez górnego
zadaszenia lub przykrycia, ze Êciankami os∏onow ymi ze szk∏a lub
pleksi.
Po d s t a w o w e w y t y c z n e
• minimalne wymiar y wewn´trzne kabiny dêwigu wynoszà
140 x 110 cm
• kabina musi byç wyposa˝ona w przycisk awar yjny „stop”
•	strefa w∏àczników i przycisków wewnàtrz kabiny musi byç dost´p
na dla osoby siedzàcej na wózku (80-120 cm od posadzki)
• minimalna wolna powierzchnia przed dêwigiem to 160 cm
• por´cz w kabinie dêwigowej powinna znajdowaç si´ na wysokoÊci 90 cm
• powierzchnia posadzki kabiny powinna byç ryflowana lub perforowana
• wskazane jest dodatkowe zasilanie awar yjne.
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ø150 cm

Przy za∏o˝eniu, ˝e kor ytarz
to g∏ówna droga komunikacji
wewnàtrz mieszkania, warto
min. 150 cm
na powierzchni pod∏ogi po∏o
˝yç taki materia∏, aby kó∏ka
wózka nie blokowa∏y si´ na powierzchni zbyt Êliskiej lub te˝ nie
hamowa∏y. Dost´pnoÊç materia∏ów pod∏ogow ych jest bardzo du˝a
i oprócz wy˝ej wymienionych czynników, walorów estet ycznych
i ograniczeƒ finansow ych nale˝ y uwzgl´dniç to, ˝e pod∏oga
dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia
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min. 150 cm

min. 120 cm

120 cm

Kor ytarze wewnàtrz mieszka
nia powinny mieç minimalnà
szerokoÊç wymaganà do swo
bodnego przejazdu wózkiem
– czyli 120 cm. W przypadku
przeszkód typu kalor yfer y,
szafki, komody przestrzeƒ ta
mo˝e byç ograniczona do 90
cm na d∏ugoÊci nie wi´kszej
ni˝ 150 cm. Wskazane jest, aby
wszelkie naro˝niki, za∏amania
i zakr´ty kor ytarzy posiada∏y
ograniczniki lub odboje w dol
nej kraw´dzi Êcian.

min. 120 cm

K o r y t a r z e
Funkcjonalny i przestronny kor ytarz dec yduje o tym, czy
codzienne pokonywanie dystansów mi´dzy pomieszczeniami
b´dzie drogà przez labir ynt, czy te˝ nie. W przypadku mieszkaƒ
przestrzennych, otwart ych, w których granica pomi´dzy strefà
wejÊciowà a dziennà jest niezauwa˝alna, nie funkcjonuje takie
poj´cie jak ciasny, wàski kor ytarz. Jednak cz´sto ze wzgl´
dów technicznych (instalacje
Minimalne parametry
wewn´trzne, Êciany, s∏upy w y m i a r o w e k o r y t a r z y
kons trukc yjn e)
cz´Ê ciowe
po∏àczenie kilku pomieszczeƒ
jest niemo˝liwe.

maks. 150 cm

Minimalne parametry wymiarowe w komunikacji pieszej

90 cm
min. 120 cm

min. 150 cm

min. 180 cm

musi mieç podw y˝szonà odpornoÊç na Êcieranie. W przypad
ku pod∏óg mniej trwa∏ych efekt y codziennie pokonywanych
dystansów b´dzie mo˝na szybko zauwa˝ yç w postaci Êladów po
kó∏kach wózka. Dot yczy to zarówno wyk∏adzin dywanow ych, jak
i pod∏óg drewnianych oraz panelow ych.
System i rodzaj oÊwietlenia zale˝à od indywidualnych potrzeb
i upodobaƒ. Ka˝dy rodzaj oÊwietlenia, np.: oÊwietlenie górne,
kinkiet y czy te˝ Êwiat∏a halogenowe jest dobry, pod warunkiem
˝e nie powoduje odbiç i refleksów. Korzystne jest stosowanie
włàczników schodowych, umo˝liwiajàcych zapalanie i gaÊni´cie
Êwiatła np. na dwóch koƒcach korytarza.
Po d s t a w o w e w y t y c z n e
• minimalna szerokoÊç wymagana do przejazdu wózkiem to
120 cm
• ant ypoÊlizgowa powierzchnia
• w przypadku zakr´tu o kàt 90 stopni wskazany jest zaokràglony lub sfazowany naro˝nik
• gdy drzwi pomieszczenia otwierajà si´ na zewnàtrz, g∏´bokoÊç kor ytar za nale˝ y poszer zyç.
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S c h o d y wew n ´ tr zn e
Pokonanie biegu schodów dla osoby poruszajàcej si´ na wózku
inwalidzkim bez dodatkowego udogodnienia w postaci podnoÊni
ka czy platformy jest niemo˝liwe. Niestety, jest to jedna z barier,
którà najcz´Êciej napotykajà osoby poruszajàce si´ na wózkach.
Dla osób starszych i z ograniczonymi mo˝liwoÊciami ruchu
zalecane sà schody z prostymi biegami i spocznikami o du˝ej
szerokoÊci. Dodatkow ym u∏at wieniem dla osoby majàcej k∏o
pot y z poruszaniem si´ b´dzie instalacja ukoÊnego podnoÊnika
krzese∏kowego.
Kraw´dzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielo
rodzinnych i u˝ytecznoÊci publicznej powinny wyró˝niaç si´
kolorem kontrastujàcym z barwà posadzki. Nale˝ y unikaç stopni
z podci´t ym stopniem, o mocno wystajàcych stopnicach lub te˝
przykryt ych wyk∏adzinà dywanowà bez odpowiednich zabez
pieczeƒ. Równie˝ niewskazane i niebezpieczne sà powierzchnie
kilku stopni bez odpowiednich zabezpieczeƒ w postaci balustra
dy lub barierki. Stopnie zbyt szerokie mogà byç niew ygodne dla
osób starszych i majàcych k∏opot y z ograniczonym zasi´giem
koƒczyn dolnych.
Po ds t a wowe w y t yc zn e
• ok∏adzina stopni powinna byç szorstka, uniemo˝liwiajàca poÊlizgni´cie si´
•	przy szerokoÊci biegu ponad 125 cm niezb´dne sà dwustronne por´cze
• optymalna wysokoÊç stopnia to 15-17 cm
• optymalna gł´bokoÊç stopnia to 30-35 cm
• balustrady zewn´trzne powinny wystawaç 30 cm poza poczàtek i koniec schodów
• optymalna wysokoÊç balustrady to 90 cm
• zalecany jest pochwyt balustrady o przekroju ko∏a lub owalu
• balustrada przy schodach galeriow ych powinna mieç wysokoÊç 110 cm.
dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia
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Po dn o Ê n ik i, p l at f o rmy
Mo˝liwoÊç samodzielnego pokonywania schodów przez osob´
poruszajàcà si´ na wózku inwalidzkim zapewnià wszelkiego
typu podnoÊniki ukoÊne i pionowe. JeÊli ze wzgl´du na brak
miejsca niemo˝liwe jest zainstalowanie windy, jest to jedyna
alternatywa pokonania biegu schodów. W zale˝noÊci od potrzeb
i modelu podnoÊniki mogà s∏u˝yç do pokonywania jednego biegu
schodów, schodów dwubiegowych ze spocznikiem lub schodów
zbiegowych. WysokoÊç podnoszenia powinna byç ograniczona do
dwóch kondygnacji. Dopuszczalny udêwig i rodzaj nap´du zale˝à
od konkretnego modelu oraz warunków i wymogów technicznych
pomieszczeƒ, w któr ych te urzàdzenia majà si´ znajdowaç. Gdy
klatka schodowa jest na tyle wàska, ˝e instalacja podnoÊnika
jest niemo˝liwa, alternatywnym rozwiàzaniem jest zastosowanie
pionowego podnoÊnika dêwigowego montowanego do sufitu.
W tym przypadku warunkiem koniecznym musi byç zachowana
minimalna noÊnoÊç i konstrukcja stropu.

Wg Budownictwa mieszkaniowego dla osób starszych i
niepe∏nosprawnych

PodnoÊniki pionowe i ukoÊne

PodnoÊnik pionowy
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PodnoÊnik ukoÊny
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Po ds t a wowe w y t yc zn e
• maksymalny udêwig do 300 kg
• pr´dkoÊç podnoszenia do 0,2 m/s
• pr´dkoÊç podnoszenia do 0,15 m/s w przypadku podnoÊników ukoÊnych
• awar yjna blokada systemów nap´dow ych
• barierka ochronna lub blokada kó∏ uniemo˝liwiajàca zsuni´cie si´ wózka w trakcie transportu
• ryflowana, ant ypoÊlizgowa powierzchnia pod∏ogi urzàdzenia.

PodnoÊniki pionowe i ukoÊne

PodnoÊnik ukoÊny z prowadnicà
zakrzywionà

PodnoÊnik ukoÊny z platformà do stania

dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia
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Wg Budownictwa mieszkaniowego dla osób starszych i niepe∏nosprawnych

PodnoÊnik pionowo-ukoÊny

III	

P o m i e s z c z e n i a

¸ a z ie nk a
Przy projektowaniu dost´pnej ∏azienki najwa˝niejszà wyt ycznà
jest minimalna powierzchnia przestrzeni manewrowej wynoszà
ca 150 x 150 cm dla wózka inwalidzkiego. W nowo budowanym
mieszkaniu mamy wi´kszà swobod´ i mo˝liwoÊci w podejmo
waniu decyzji projektow ych, natomiast w przypadku adaptacji
istniejàcych pomieszczeƒ bardzo cz´sto warunkiem koniecznym
dostosowania ∏azienki jest wybur zenie Êcian, powi´kszenie otwo
ru drzwiowego, przesuni´cie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej etc. Nier zadko wymaga to uszczuplenia powierzch
ni innych pomieszczeƒ. Dosyç cz´sto zdar za si´, ˝e WC
i ∏azienka to pomieszczenia osobne. Lepiej jest po∏àczyç je
w jedno, przez co zyskamy dodatkowà powierzchni´ potrzebnà
do komunikacji.
Aby uniknàç b∏´dów, niezb´dny jest dobry i funkcjonalny pro
jekt adaptacji. Wi´kszoÊç elementów wyposa˝enia ∏azienki to
element y sta∏e – umywalka, wanna, brodzik, które ze wzgl´du
na swoje gabar yt y warunkujà rozplanowanie ca∏ej przestrzeni
pomieszczenia. Oprócz zachowania zasad ergonomii i funk
cjonalnoÊci podstawow ym warunkiem projektu ∏azienki dla
osoby niepe∏nosprawnej jest uwzgl´dnienie zachowania zasad
bezpieczeƒstwa.
Ze wzgl´du na stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci zakres ograniczenia
ruchu, zasi´g powierzchni manewrowej czy te˝ wymiar y wózka
projekt ∏azienki nale˝ y traktowaç bardzo indywidualnie. Jakkol
wiek podawane sà minimalne wymiar y obr ysu zewn´trznego
∏azienki, ok. 200 x 240 cm, jednak wartoÊci te sà bardzo uogól
nione, gdy˝ w przypadku adaptacji u˝ytkownik czasami jest bar
dzo ograniczony strukturà budynku (okna, wn´ki, Êciany noÊne).
Podane wymiar y odleg∏oÊci i wysokoÊci trzeba skonfrontowaç
z indywidualnymi potrzebami, gdy˝ czasem kilka cent ymetrów
mo˝e stanowiç o dyskomforcie lub wygodzie u˝ytkowania.
44
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Uc hw y t y b e zp ie c z e ƒ s t wa
W ∏azience zastosowanie uchwytów jest konieczne. W zale˝
noÊci od potrzeb dost´pne sà uchwyt y o ró˝nych d∏ugoÊciach
i kolorach, ich Êrednica zaÊ waha si´ w granicach 2-3,5 cm.
Dla wi´kszoÊci u˝ytkowników w starszym wieku ze wzgl´du na
s∏absze mo˝liwoÊci chwytne ràk wygodniejsze do trzymania
sà grubsze uchwyty. W zale˝noÊci od wzrostu i budow y cia∏a
u˝ytkownika uchwyt y poziome montuje si´ na wysokoÊci oko∏o
75-85 cm od poziomu posadzki. Por´cze przyÊcienne mogà
byç sta∏e, ruchome, poziome, pionowe, pionowo-poziome.
W przypadku ograniczonej powierzchni manewrowej zalecane
jest stosowanie uchwytów ruchomych w pionie lub te˝ alterna
tywnie, np. przy misce ust´powej mo˝na zainstalowaç w suficie
prowadnic´ z przesuwanymi drabinkami sznurow ymi. WielkoÊç
i liczba por´czy bezpieczeƒstwa w ∏azience zale˝y od indywidual
nych potrzeb i stopnia niepe∏nosprawnoÊci u˝ytkownika. Coraz
cz´Êciej spot yka si´ tak projektowane uchwyt y, aby spe∏nia∏y
dodatkowe funkcje, tzw. uchwyt y specjalnego przeznaczenia,
np. uchwyt z obrotow ym dozownikiem myd∏a w p∏ynie i wiesza
kiem na r´czniki.
Po d s t a w o w e p a r a m e t r y w y m i a r o w e ∏ a z i e n k i

1 umywalka
h=85 cm

100 cm

min. 70 cm

3 lustro obracane
w osi poziomej

85 cm

2 gniazdo
elektryczne
z uziemieniem
h=80-110 cm

90 cm
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Dost´pne sà uchwyt y o karbowanej powierzchni zapobiegajàcej
Êlizganiu si´ d∏oni, zwi´kszajàce pewnoÊç uchwytu. Dodatkowo
mogà byç wyposa˝one we wk∏adki z pierÊcieniem fluorescencyj
nym, przydatne w warunkach s∏abego oÊwietlenia.
A nt y p o Ê li z g ow a p ow ie r zc hn ia
Materia∏ u˝yt y na pod∏og´ w ∏azience bez wzgl´du na to,
czy jest to terakota, impregnowane drewno czy kamieƒ natu
ralny powinien byç ant ypoÊlizgow y. Dla osób kor zystajàcych
z kàpieli w wannie zalecane jest zastosowanie mat y lub mate
raca na jej dnie. Mat y zwykle sà perforowane lub z wypust
kami, wykonane ze specjalnego plastiku lub gumy i dost´pne
w kilku rozmiarach. Wi´kszoÊç gotow ych brodzików ma
powierzchni´ ant ypoÊlizgowà o ryflowanym dnie, zapewniajàcà
bezpiecznà kàpiel, jednak w brodzikach wyk∏adanych z terakot y
nale˝ y zastosowaç dywaniki ant ypoÊlizgowe.
B e zp ie c z e ƒ s t wo i h i gie n a wokó ∏ s an it ari at ów
Dla osób poruszajàcych si´ na wózkach jest istotne, aby deska
sedesowa by∏a solidnie osadzona na muszli i nie wygina∏a si´
przy przesiadaniu z wózka na sedes. Zalecana wysokoÊç sie
dziska miski ust´powej wynosi 45-50 cm, jednak najkor zystniej
by∏oby, aby wysokoÊç siedziska miski sedesowej by∏a równa
wysokoÊci siedziska wózka. U∏at wieniem mogà byç specjalne
nak∏adki regulujàce wysokoÊç siedziska. Liczba uchwytów oraz
to, czy b´dà one podnoszone, czy mocowane na sta∏e, zale˝ y od
stopnia sprawnoÊci u˝ytkownika i jego indywidualnych wyma
gaƒ. Dla osób, którym k∏opot y sprawia schylanie si´, zaleca si´
zastosowanie sedesu ze specjalnymi uchwytami u∏at wiajàcymi
siadanie. Kor zystne jest zamontowannie przycisku do sp∏uki
wania wody z boku sedesu. Mo˝na te˝ stosowaç automat yczne
armatur y sp∏ukujàce.
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Po d s t a w o w e p a r a m e t r y w y m i a r o w e ∏ a z i e n k i
min. 225 cm

1 umywalka
h=80 cm

min. 90 cm

min. 60 cm

75-90 cm

3 lustro obracane
w pionie
4 gniazdo elektryczne
z uziemieniem
h=120÷140 cm
5 papier toaletowy
h=100÷120 cm
6 sp∏ukiwacz boczny
h=100÷120 cm
7 uchwyt podnoszony
d∏. 80÷85 cm
8 uchwyt
pionowo/poziomy
h=80÷85 cm
9 uchwyt poziomy
(u∏atwiajàcy
domkni´cie drzwi)

min. 215 cm
min.
45 cm 40 cm 40 cm
min. 90 cm

2 muszla ust´powa
h=45÷50 cm

Ø 150 cm

min. 90 cm

90 cm

110°

Str e f a kàp ie l ow a
Okolice prysznica i wanny w ∏azience to miejsca, gdzie ryz yko
poÊlizgni´cia i upadku jest doÊç du˝e. Warunkiem zachowania
bezpieczeƒstwa jest zastosowanie mat ant ypoÊlizgow ych, w przy
padku gdy powierzchnia wanny lub brodzika nie jest wyposa˝o
na fabrycznie w specjalnà perforacj´.
Minimalna przestrzeƒ powierzchni brodzika to 90 x 90 cm, ze
spadkiem 1-2 proc. w kierunku kratki Êciekowej. Wa˝ne jest,
aby kratka znajdowa∏a si´ pod siedziskiem prysznicow ym.
Osoby kàpiàce si´ na siedzàco majà do wyboru gotowe do
monta˝u zespo∏y prysznicowe lub foteliki i ∏aweczki o siedziskach
a˝urowych z plastiku lub dla wi´kszego komfortu wy∏o˝one
dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia
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ciep∏ym w dotyku winylem. Mogà one byç zamocowane na
sta∏e lub uchylne. Niektóre z nich majà pod∏okietniki i oparcie
tylne, co w znacznym stopniu poprawia komfort kàpieli. Aby
u∏atwiç samodzielne korzystanie z prysznica przez osoby starsze
i poruszajàce si´ na wózkach, montuje si´ specjalne brodziki
z akrylu lub stali nierdzewnej o perforowanej antypoÊlizgowej
powierzchni, z minimalnym stopniem pochylenia. Dost´pne sà
równie˝ panele prysznicowe wyposa˝one w funkcj´ hydro dla
osoby bioràcej kàpiel na siedzàco.
Brodzik mo˝na te˝ wyprofilowaç z p∏ytek ceramicznych, mozaiki
lub zalaç odpowiednio utwardzonà i zabezpieczonà wylewkà
betonowà. Dla osób poruszajàcych si´ na wózkach najlepsze
b´dà niskie harmonijkowe os∏ony, rozsuwajàce si´ na boki pod
kàtem 180 stopni.
D∏ugoÊç wanny zale˝na jest od potrzeb u˝ytkownika, a jej wygod
na szerokoÊç to 70-80 cm. G∏´bokoÊç wanny zwykle waha si´
w granicach 42-38 cm. Wskazane jest, aby wysokoÊç kraw´dzi
wanny równa by∏a wysokoÊci siedziska wózka inwalidzkiego. JeÊli
wchodzenie i wychodzenie z wanny stwar za problemy, bezpiecz
nym rozwiàzaniem b´dzie zastosowanie siedziska – nak∏adki,
którà zawiesza si´ na wannie, lub bardziej nowoczesnego
podnoÊnika wannowego. Do zastosowania w ka˝dej prosto
kàtnej wannie nadaje si´ podnoÊnik zasilany akumulatorkiem
i wyposa˝ony w wodoszczelnego pilota. Dost´pne sà równie˝
specjalnie wzmacniane akrylowe wanny, do któr ych u˝ytkownik
podje˝d˝a na wózku i w które przesiada si´ przez otwierany
bok. Aby zminimalizowaç ryz yko upadku, przy wannie powinien
znajdowaç si´ dywanik lub mata ant ypoÊlizgowa. Przy wybor ze
baterii wannowej warto zwróciç uwag´ na d∏ugoÊç i kszta∏t
wylewki, ze wzgl´du na niebezpieczeƒstwo urazów. Dla osób
majàcych zabur zenia czucia wa˝ne jest zainstalowanie ter
mostatu i czujnika temperatur y wody, które uchronià je przed
popar zeniem.
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Umy w a lk a
Umywalka w ∏azience osoby z niepe∏nosprawnoÊcià powinna
byç zawieszona tak, aby jej spód znajdowa∏ si´ pow y˝ej kolan
osoby siedzàcej na wózku min. 70 cm. WysokoÊç blatu umywalki
powinna znajdowaç si´ na wysokoÊci 85 cm, dolna obudowa zaÊ
(syfon, stela˝ itd.) powinna byç zamontowana na wysokoÊci mini
mum 65 cm. Niewskazane jest montowanie pó∏postumentów
lub postumentów, gdy˝ ich gabar yt y i parametry cz´sto uniemo˝
liwiajà podjazd wózkiem od frontu. Wygodna umywalka powinna
mieç 60-70 cm szerokoÊci i 50-60 cm g∏´bokoÊci, opcjonalnie
mo˝na zastosowaç ma∏à umywalk´ wbudowanà w blat.
Przy umywalkach wygodnie jest zastosowaç baterie z miesza
czem, przyciskiem lub sensorem elektronicznym z termostatem,
o przed∏u˝onej wlewce. Dla osób z niedow∏adem d∏oni dobrym
rozwiàzaniem b´dzie zastosowanie baterii bezdot ykowej urucha
mianej przez czujnik optoelektroniczny, któr y powoduje wyp∏yw
wody. Lustro przy umywalce powinno byç zawieszone nie wy˝ej
ni˝ 100 cm od poziomu posadzki. Najw ygodniejsze b´dzie lustro
uchylne z kàtowà regulacjà nachylenia.
D o d atk ow e w y p os a ˝ e n ie
Odpowiednie zaaran˝owanie ∏azienki dla osób z niepe∏nospraw
noÊcià to nie tylko sanitariat y, ale równie˝ umiej´tne rozmiesz
czenie mebli, aby mo˝na by∏o manewrowaç wózkiem. Szafki
powinny byç zawieszone tak, aby uwzgl´dnia∏y podnó˝ek wózka,
tj. oko∏o 35-40 cm od wysokoÊci posadzki. Pó∏ki, blat y i szuflady
powinny znajdowaç si´ w zasi´gu r´ki. Drzwiczki szafek powin
ny otwieraç si´ do kàta 180 stopni. Jest to szczególnie wa˝ne
i wygodne w prakt yce dla osób poruszajàcych si´ na wózkach.
W zale˝noÊci od potrzeb i wygody domowników mo˝na zasto
sowaç drzwiczki przesuwane, ˝aluzje lub rolet y. Podgrzewana
pod∏oga zapewni u˝ytkownikom komfort przebywania w ∏azien
ce, a oprócz tego mokra pod∏oga b´dzie szybciej wysychaç.
Je˝eli w ∏azience sà element y szklane, typu: szafki, blat y czy pó∏
ki, powinny byç wykonane z tzw. szk∏a bezpiecznego (klejonego).
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Gniazda elektryczne w ∏azience powinny mieç hermet ycznà
klap´ zabezpieczajàcà przed dostaniem si´ wody i znajdowaç
si´ w odleg∏oÊci minimum 60 cm od êród∏a wody. Powinny byç
montowane w przedziale 40-110 cm od poziomu pod∏ogi. Nale
˝y dobieraç akcesoria i przybor y toaletowe o g∏adkich, ob∏ych
kszta∏tach, aby zminimalizowaç ryz yko stràcenia, pot∏uczenia
czy skaleczenia. Kraw´dzie wanny, blatów, naro˝niki obudowane
p∏ytkami ceramicznymi powinny byç ob∏e, aby w razie poÊlizgni´
cia zminimalizowaç ryz yko skaleczenia.
N aj c z ´ Ê c ie j p op e ∏n ian e b ∏´ d y
Nieprzestrzeganie zasad ergonomii i nieprawid∏owe rozmieszcze
nie urzàdzeƒ sanitarnych mo˝e stworzyç istotny tor przeszkód.
Cz´stym grzechem jest te˝ niedopasowanie wysokoÊci urzàdzeƒ
i sanitariatów do potrzeb osoby najbardziej zainteresowanej.
Wmontowanie w niewielkie ∏azienki wszystkich mo˝liw ych
sanitariatów, sprz´tów, uchwytów (nie zawsze uzasadnione)
powoduje znaczne ogranic zenie powierzchni manewrowej
wózka inwalidzkiego.
Przyjaênie urzàdzona ∏azienka nie odegra swojej roli, je˝e
li skrzyd∏o drzwi w Êwietle b´dzie mia∏o mniej ni˝ 90 cm,
a oÊcie˝nica b´dzie mia∏a wystajàc y próg na wysokoÊci 2 cm.
Tam, gdzie Êcianki dzia∏owe ∏azienki wykonane sà z gipsokarto
nu, nale˝ y zamontowaç stela˝e do urzàdzeƒ sanitarnych podwie
szanych, a do zawieszenia uchwytów, baterii i szafek wskazane
sà specjalne wzmocnienia. Zdar zajà si´ wypadki wy∏amania
por´czy razem z kawa∏kiem Êciany, gdy u˝ytkownik opiera si´
na niej ca∏ym ci´˝arem.
Grzechy g∏ówne i te mniejsze mo˝na wyliczaç w nieskoƒczonoÊç:
gniazdka elektryczne i w∏àczniki Êwiat∏a zamocowane bywajà na
nieprawid∏owej wysokoÊci, zawiesza si´ pó∏ki, do któr ych nie
mo˝na si´gnàç, dywaniki i chodniczki, po któr ych Êlizgajà si´
ko∏a wózka.
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Nale˝ y pami´taç, ˝e gdy u˝ytkownikiem ∏azienki jest osoba
poruszajàca si´ na wózku, szalenie wa˝ne jest przestrzeganie
okreÊlonych zasad projektow ych. W ∏azience dot yczà one g∏ów
nie rozmieszczenia urzàdzeƒ sanitarnych, uchwytów i dostawek,
za pomocà któr ych mo˝liwe jest samodzielne wykonywanie
czynnoÊci higienicznych czy utrzymanie czystoÊci. Je˝eli insta
lacje sanitarne i rur y znajdujà si´ na zewnàtrz Êcian, nale˝ y
pami´taç o tym, aby nie ogranicza∏y one powierzchni manew
rowej wózka. Dot yczy to równie˝ innych elementów wystajàcych
poza lico Êciany, takich jak: kalor yfer y, went ylator y, suszarki
podwieszane i inne.
Po d s t a w o w e w y t y c z n e
• minimalna powierzchnia manewrowa 150 cm x 150 cm
• optymalna wysokoÊç uchwytów poziomych 75-85 cm od poziomu posadzki
• antypoÊlizgowa powierzchnia
• optymalna wysokoÊç miski ust´powej 45-50 cm
• przycisk sp∏ukiwania wody na wysokoÊci 100 cm
• minimalne wymiary powierzchni brodzika 90 cm x 90 cm
• wysokoÊç górnej kraw´dzi umywalki 85 cm
• wolna przestrzeƒ pod umywalkà 70 cm
• minimalna odleg∏oÊç gniazd elektrycznych od êród∏a wody
60 cm
• wysokoÊç gniazd elektrycznych 40-110 cm.
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IV w z o r y DOKUMENTÓW
(w wersji elektronicznej sà na portalu www.niepelnosprawni.pl)

Zawiadomienie 1
			

			

...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego)

		
		

Do
Starosty Powiatu

		

..........................................................
(oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, ˝e projekt inwestycji budowlanej, która ma
zostaç zrealizowana w ....................................... przy ul. .................
........ nie spe∏nia podstawowych zasad techniczno-budowlanych
w rozumieniu Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie („Rozporzàdzenie”),
poprzez niezapewnienie warunków technicznych umo˝liwiajàc ych korzystanie z obiektu u˝ytecznoÊci publicznej/
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* przez osoby
niepe∏nosprawne, zw∏aszcza poruszajàce si´ na wózkach inwalidzkich. Lista wykrytych nieprawid∏owoÊci technicznych stanowi Za∏àcznik 1 do niniejszego Zawiadomienia.
W zwiàzku z zaistnieniem powy˝szej sytuacji apeluj´, aby
w∏aÊciwy organ, stosujàc art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 35 ust.
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1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(„Ustawa”) rozpatrzy∏ t´ kwesti´ w czasie post´powania o wydanie pozwolenia na budow´, dotyczàcego wy˝ej wymienionej
inwestycji. JednoczeÊnie pragn´ podkreÊliç, ˝e przywo∏ane
przepisy Ustawy okreÊlajàce wymagania, jakie powinny spe∏niaç
obiekty budowlane w poszczególnych stadiach procesu budowlanego, stanowià wyraz poszanowania uzasadnionych interesów
osób trzecich, w tym osób niepe∏nosprawnych, bowiem taka
grupa zosta∏a wyraênie wskazana w przywo∏anym powy˝ej
przepisie art. 5 Ustawy.
Interesy osób niepe∏nosprawnych podlegajà ochronie na mocy
postanowieƒ Konstytucji RP, zakazujàcych dyskryminacji w ˝yciu
spo∏ecznym z jakiejkolwiek przyczyny oraz wprowadzajàcych
ochron´ godnoÊci cz∏owieka. Nale˝y wskazaç na wià˝àce Polsk´
umowy mi´dzynarodowe, przede wszystkim zakazujàce dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu postanowienia Mi´dzynaro
dowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 26) oraz
Uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Kart´ Praw Osób
Niepe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà wol´ zapewnienia osobom
niepe∏nosprawnym („osobom, których sprawnoÊç fizyczna, psychiczna lub umys∏owa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza
lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne, nauk´, prac´ oraz pe∏nienie
ról spo∏ecznych”), m.in. ˝ycia w Êrodowisku wolnym od barier
funkcjonalnych.
Majàc na wzgl´dzie powy˝sze akty prawne oraz normy techniczno-budowlane, uwa˝am, ˝e w∏adze publiczne zobligowane
sà do podj´cia natychmiastowych dzia∏aƒ mogàcych zapobiec
powstawaniu barier dla osób niepe∏nosprawnych.
Ponadto nadmieniam, ˝e na podstawie art. 234 pkt 2 skarga
niepochodzàca od strony, w sprawie, w której toczy si´ po
st´powanie administracyjne, stanowi materia∏, który organ
prowadzàcy post´powanie powinien rozpatrzyç z urz´du.
................................................
(podpis zawiadamiajàcego)

*		Niniejsza publikacja wraz z wzorami dokumentów dost´pna jest w wersji
elektronicznej na portalu www.niepelnosprawni.pl w dziale Biblioteczka.
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Po uc z e n ie d l a s k ∏a d aj àc e g o z a w i a d om ie n ie:
1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´
wype∏nienia formularza.
2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.
3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie którego
le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów powia
towych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç na stronie
internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji
www.mswia.gov.pl).
4. W treÊci zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres
realizowanej inwestycji.
ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´dne
warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej (np.
kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nosprawne,
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach.
Art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budow´ organ sprawdza zgodnoÊç
projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
Przepisy techniczno-budowlane – wynikajàce m.in. z Rozporzà
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich
usytuowanie – patrz Przepisy prawne s. 10.
Zawiadomienie nr 1 nale˝y sk∏adaç przed wydaniem przez
w∏aÊciwy organ decyzji o pozwoleniu na budow´ obiektu
budowlanego, w przypadku gdy podlegajàcy zatwierdzeniu
w tej decyzji projekt budowlany jest niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi w zakresie dostosowania dla osób
niepe∏nosprawnych.

* Niepotrzebne skreÊliç.
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Zawiadomienie nr 2
			

			

...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego)

		
		

Do
Starosty Powiatu

		

..........................................................
(oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, ˝e roboty budowlane przy wykonywaniu inwestycji realizowanej w ................................... przy ul.......................................
istotnie odbiegajà od podstawowych zasad techniczno-budowlanych okreÊlonych w przepisach Rozporzàdzenia Ministra Infra
struktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków tech
nicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie
(„Rozporzàdzenie”), poprzez niezapewnienie warunków technicznych umo˝liwiajàcych korzystanie z obiektu u˝ytecznoÊci publicznej/mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* przez osoby
niepe∏nosprawne, zw∏aszcza poruszajàce si´ na wózkach inwa
lidzkich, co narusza art. 5 ust. pkt 4 Ustawy Prawo budowlane.
Lista wykrytych nieprawid∏owoÊci technicznych stanowi
Za∏àcznik 1 do niniejszego Zawiadomienia.
Po uwzgl´dnieniu wskazanych powy˝ej uchybieƒ konieczne
jest wydanie przez w∏aÊciwy organ administracji, na podstawie
art. 50 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane („Ustawa”), postanowienia o wstrzymaniu prowadostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia
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dzenia robót budowlanych na terenie wy˝ej wymienionej inwestycji. JednoczeÊnie pragn´ podkreÊliç, ˝e przywo∏ane przepisy
Ustawy okreÊlajàce wymagania, jakie powinny spe∏niaç obiekty
budowlane w poszczególnych stadiach procesu budowlanego,
stanowià wyraz poszanowania uzasadnionych interesów osób
trzecich, w tym osób niepe∏nosprawnych, bowiem ta grupa
zosta∏a wyraênie wskazana w przywo∏anym powy˝ej przepisie
art. 5 Ustawy.
Interesy osób niepe∏nosprawnych podlegajà ochronie przede
wszystkim na mocy postanowieƒ Konstytucji RP, zakazujàcych
dyskryminacji w ˝yciu spo∏ecznym z jakiejkolwiek przyczyny oraz
wprowadzajàcych ochron´ godnoÊci cz∏owieka. Nale˝y wskazaç
tak˝e na wià˝àce Polsk´ umowy mi´dzynarodowe, przede
wszystkim zakazujàce dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu
postanowienia Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych (art. 26) oraz Uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia
1997 roku – Kart´ Praw Osób Niepe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà
wol´ zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym („osobom, których sprawnoÊç fizyczna, psychiczna lub umys∏owa trwale lub
okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne,
nauk´, prac´ oraz pe∏nienie ról spo∏ecznych”), m.in. ˝ycia
w Êrodowisku wolnym od barier funkcjonalnych.
Po uwzgl´dnieniu wskazanych powy˝ej przepisów oraz aktów
prawnych nieodzowne jest podj´cie przez w∏adze publiczne
dzia∏aƒ mogàcych zapobiec powstawaniu barier architektoni
czno-budowlanych dla osób niepe∏nosprawnych.
Ponadto nadmieniam, ˝e na podstawie art. 234 pkt 2 skarga niepochodzàca od strony, w sprawie, w której toczy si´
post´powanie administracyjne, stanowi materia∏, który organ
prowadzàcy post´powanie powinien rozpatrzyç z urz´du.
................................................
(podpis zawiadamiajàcego)
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Po uc z e n ie d l a s k ∏a d aj àc e g o z a w i a d om ie n ie:
1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´
wype∏nienia formularza.
2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.
3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie którego le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów
powiatowych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç
na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji www.mswia.gov.pl).
4. W treÊci zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres
realizowanej inwestycji.
ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´dne
warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej (np.
kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nosprawne,
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach.
Art. 50 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – w∏aÊciwy
organ wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegajàcy od ustaleƒ i warunków
okreÊlonych w pozwoleniu na budow´ bàdê w przepisach (w tym
przepisach techniczno-budowlanych).
Przepisy techniczno-budowlane wynikajàce m.in. z Rozporzà
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich
usytuowanie – patrz Przepisy prawne s. 10.
Zawiadomienie nr 2 nale˝y sk∏adaç w trakcie realizacji budowy
obiektu, gdy zostanie stwierdzone, ˝e jest on budowany bez
udogodnieƒ dla osób niepe∏nosprawnych.
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Zawiadomienie nr 3
			

			

...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego)

		
		

Do
Starosty Powiatu

		

..........................................................
(oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, ˝e projekt budowlany obiektu w .........................
przy ul. .......................................... zg∏oszony do zatwierdzenia przez
....................................... (nazwa Inwestora) nie spe∏nia wymagaƒ
zawartych w art. 34 ust. 3 pkt 2 oraz art. 35 ust. 1 pkt 2 w zw.
z art. 5 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow
lane („Ustawa”), szczegó∏owo okreÊlonych w Rozporzàdzeniu
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki
i ich usytuowanie („Rozporzàdzenie”), poprzez niezapewnienie
warunków technicznych umo˝liwiajàcych korzystanie z obiektu
u˝ytecznoÊci publicznej/mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* przez osoby niepe∏nosprawne, zw∏aszcza poruszajàce
si´ na wózkach inwalidzkich.
Lista wykrytych nieprawid∏owoÊci technicznych stanowi Za∏à
cznik 1 do niniejszego zawiadomienia.
W zwiàzku z wy˝ej przedstawionà sytuacjà wnosz´, aby w∏aÊciwy organ przed wydaniem decyzji zatwierdzajàcej projekt budow58

dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia

lany, stosujàc art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy w zwiàzku ze wskazanym powy˝ej art. 35 ust. 1 Ustawy, rozpatrzy∏ t´ kwesti´.
JednoczeÊnie pragn´ podkreÊliç, ˝e przywo∏ane przepisy
Prawa budowlanego okreÊlajàce wymagania, jakie powinny
spe∏niaç obiekty budowlane w poszczególnych stadiach procesu budowlanego, stanowià wyraz poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym osób niepe∏nosprawnych,
bowiem ta grupa zosta∏a wyraênie wskazana w przywo∏anym
powy˝ej przepisie art. 5 Ustawy.
Interesy osób niepe∏nosprawnych podlegajà ochronie na mocy
postanowieƒ Konstytucji RP, zakazujàcych dyskryminacji w ˝yciu
spo∏ecznym z jakiejkolwiek przyczyny oraz wprowadzajàcych
ochron´ godnoÊci cz∏owieka. Nale˝y wskazaç na wià˝àce Polsk´
umowy mi´dzynarodowe, przede wszystkim zaÊ zakazujàce
dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu postanowienia Mi´dzy
narodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 26)
oraz Uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Kart´ Praw
Osób Niepe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà wol´ zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym („osobom, których sprawnoÊç fizyczna, psychiczna lub umys∏owa trwale lub okresowo utrudnia,
ogranicza lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne, nauk´, prac´ oraz
pe∏nienie ról spo∏ecznych”), m.in. ˝ycia w Êrodowisku wolnym od
barier funkcjonalnych.
Po uwzgl´dnieniu powy˝szych aktów prawnych oraz norm techniczno-budowlanych uwa˝am, ˝e w∏adze publiczne zobligowane
sà do podj´cia natychmiastowych dzia∏aƒ, mogàcych zapobiec
powstawaniu barier dla osób niepe∏nosprawnych.
Ponadto nadmieniam, ˝e na podstawie art. 234 pkt 2 skarga
niepochodzàca od strony, w sprawie, w której toczy si´ po
st´powanie administracyjne, stanowi materia∏, który organ
prowadzàcy post´powanie powinien rozpatrzyç z urz´du.
................................................
(podpis zawiadamiajàcego)
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Po uc z e n ie d l a s k ∏a d aj àc e g o z a w i a d om ie n ie:
1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´
wype∏nienia formularza.
2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.
3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie którego le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów
powiatowych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç
na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji www.mswia.gov.pl).
4. W treÊci zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres
realizowanej inwestycji, jak równie˝ nazw´ Inwestora.
ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´dne warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej
(np. kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nosprawne,
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach.
Art. 34 ust. 1. pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – projekt architektoniczno-budowlany musi zawieraç opis dost´pnoÊci dla osób
niepe∏nosprawnych.
Art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – przed wydaniem
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ sprawdza
zgodnoÊç projektu zagospodarowania dzia∏ki z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi.
Art. 35 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo budowlane – przed wydaniem
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ sprawdza
kompletnoÊç projektu budowlanego i posiadanie wymaganych
opinii, uzgodnieƒ, pozwoleƒ i sprawdzeƒ.
Przepisy techniczno-budowlane – wynikajàce m.in. z Rozporzà
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich
usytuowanie – patrz Przepisy prawne s. 10.
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Zawiadomienie nr 3 nale˝y sk∏adaç, gdy Inwestor wniós∏ o wydanie decyzji zatwierdzajàcej projekt budowlany, przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budow´, gdy przed∏o˝ony przez Inwestora
projekt jest niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
Inwestor ma prawo ˝àdaç wydania odr´bnej decyzji, gdy spe∏nia
warunki do uzyskania pozwolenia na budow´.
* Niepotrzebne skreÊliç.

Zawiadomienie nr 4
			

			

...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego)

		
		

Do
Starosty Powiatu

		

..........................................................
(oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, ˝e projekt budowlany obiektu w..................................
przy ul. ........................................... zg∏oszony do zatwierdzenia przez
......................................... (nazwa Inwestora) nie spe∏nia przes∏anek
zawartych w art. 49 ust. 1. pkt 2 w zw. art. 34 ust. 1. pkt 2 oraz
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z art. 5 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow
lane („Ustawa”), szczegó∏owo okreÊlonych w Rozporzàdzeniu
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun
ków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usy
tuowanie („Rozporzàdzenie”) poprzez niezapewnienie warunków
technicznych umo˝liwiajàcych korzystanie z obiektu u˝ytecznoÊci
publicznej/mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* przez
osoby niepe∏nosprawne, zw∏aszcza poruszajàce si´ na wózkach
inwalidzkich. Lista wykrytych nieprawid∏owoÊci technicznych
stanowi Za∏àcznik 1 do niniejszego zawiadomienia.
W zwiàzku z przedstawionà sytuacjà apeluj´, aby w∏aÊciwy organ
przed wydaniem decyzji, stosujàc art. 81 ust. 1 pkt 1 w zwiàzku
ze wspomnianym art. 49 ust. 1 Ustawy, rozpatrzy∏ t´ spraw´.
JednoczeÊnie pragn´ podkreÊliç, ˝e przywo∏ane przepisy Ustawy
okreÊlajàce wymagania, jakie powinny spe∏niaç obiekty budowlane
w poszczególnych stadiach procesu budowlanego, stanowià wyraz
poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym osób
niepe∏nosprawnych, bowiem ta grupa zosta∏a wyraênie wskazana
w przywo∏anym powy˝ej przepisie art. 5 Ustawy.
Interesy osób niepe∏nosprawnych podlegajà ochronie przede
wszystkim na mocy postanowieƒ Konstytucji RP zakazujàcych
dyskryminacji w ˝yciu spo∏ecznym z jakiejkolwiek przyczyny oraz
wprowadzajàcych ochron´ godnoÊci cz∏owieka. Nale˝y wskazaç
te˝ na wià˝àce Polsk´ umowy mi´dzynarodowe, przede wszystkim zaÊ zakazujàce dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu
postanowienia Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych (art. 26) oraz Uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia
1997 roku – Kart´ Praw Osób Niepe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà
wol´ zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym („osobom, których sprawnoÊç fizyczna, psychiczna lub umys∏owa trwale lub
okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne,
nauk´, prac´ oraz pe∏nienie ról spo∏ecznych”), m.in. ˝ycie
w Êrodowisku wolnym od barier funkcjonalnych.
Majàc na wzgl´dzie powy˝sze akty prawne oraz normy techniczno-budowlane, uwa˝am, ˝e w∏adze publiczne zobligowane
sà do podj´cia natychmiastowych dzia∏aƒ mogàcych zapobiec
powstawaniu barier dla osób niepe∏nosprawnych.
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Ponadto nadmieniam, ˝e na podstawie art. 234 pkt 2 skarga
niepochodzàca od strony, w sprawie, w której toczy si´ post´
powanie administracyjne, stanowi materia∏, który organ pro
wadzàcy post´powanie powinien rozpatrzyç z urz´du.
................................................
(podpis zawiadamiajàcego)

Po uc z e n ie d l a s k ∏a d aj àc e g o z a w i a d om ie n ie:
1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´
wype∏nienia formularza.
2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.
3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie którego
le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów powiatowych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç na stronie
internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji
www.mswia.gov.pl).
4. W treÊci zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres
realizowanej inwestycji, jak równie˝ nazw´ Inwestora.
ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´dne
warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej (np.
kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nosprawne,
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach.
Art. 34 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – projekt architektoniczno-budowlany musi zawieraç opis dost´pnoÊci dla osób
niepe∏nosprawnych
Art. 49 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – w∏aÊciwy organ,
przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót
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budowlanych bada kompletnoÊç projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnieƒ, pozwoleƒ i sprawdzeƒ.
Art. 81 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane – do podstawowych
obowiàzków organów administracji architektoniczno-budowlanej nale˝y m.in. badanie zgodnoÊci rozwiàzaƒ architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno budowlanymi.
Przepisy techniczno-budowlane – wynikajàce m.in. z Rozporzà
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich
usytuowanie – patrz Przepisy prawne s. 10.
Zawiadomienie nr 4 nale˝y sk∏adaç, gdy inwestor wniós∏ o wydanie decyzji zatwierdzajàcej projekt budowlany i pozwalajàcej na
wznowienie wstrzymanych wczeÊniej przez organ administracji
robót budowlanych, a projekt b´dàcy przedmiotem zatwierdzenia nie spe∏nia wymagaƒ techniczno-budowlanych poprzez
niedostosowanie do korzystania przez osoby niepe∏nosprawne.
Organ wstrzymuje roboty w sytuacji, gdy rozpocz´to je bez
wymaganego pozwolenia na budow´, nawet je˝eli budowa jest
zgodna z innymi przepisami (w szczególnoÊci o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami techniczno-budowlanymi).
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Zawiadomienie nr 5			
						

...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego)

		
		

Do
Starosty Powiatu

		

..........................................................
(oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, ˝e budynek po∏o˝ony w .......................................
przy ul. ....................................... nie spe∏nia podstawowych zasad
techniczno-budowlanych w rozumieniu Rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuo
wanie („Rozporzàdzenie”), poprzez niezapewnienie warunków
technicznych umo˝liwiajàcych korzystanie z obiektu u˝ytecznoÊci
publicznej/mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego*
przez osoby niepe∏nosprawne, zw∏aszcza poruszajàce si´ na
wózkach inwalidzkich.
Lista wykrytych nieprawid∏owoÊci technicznych stanowi Za∏à
cznik 1 do niniejszego zawiadomienia.
W zwiàzku z przedstawionà sytuacjà apeluj´, aby w∏aÊciwy organ
zastosowa∏ art. 66 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane („Ustawa”), rozpatrzy∏ t´ kwesti´
i wyda∏ odpowiednià decyzj´. JednoczeÊnie pragn´ wskazaç, ˝e
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przepisy Ustawy oraz Rozporzàdzenia okreÊlajàce wymagania,
jakie powinny spe∏niaç obiekty budowlane w poszczególnych
stadiach procesu budowlanego, stanowià wyraz poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym osób
niepe∏nosprawnych, bowiem ta grupa zosta∏a wyraênie wskazana
w przywo∏anym powy˝ej przepisie art. 5 Ustawy.
Interesy osób niepe∏nosprawnych podlegajà ochronie na mocy
postanowieƒ Konstytucji RP, zakazujàcych dyskryminacji w ˝yciu
spo∏ecznym z jakiejkolwiek przyczyny oraz wprowadzajàcych
ochron´ godnoÊci cz∏owieka. Nale˝y wskazaç te˝ na wià˝àce
Polsk´ umowy mi´dzynarodowe, przede wszystkim zaÊ zakazujàce dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu postanowienia
Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
oraz Uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Kart´ Praw
Osób Niepe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà wol´ zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym („osobom, których sprawnoÊç fizyczna,
psychiczna lub umys∏owa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza
lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne, nauk´, prac´ oraz pe∏nienie
ról spo∏ecznych”), m.in. ˝ycia w Êrodowisku wolnym od barier
funkcjonalnych.
Po uwzgl´dnieniu powy˝ej wskazanych przepisów oraz aktów
prawnych, nieodzowne jest podj´cie przez w∏adze publiczne
dzia∏aƒ mogàcych zapobiec powstawaniu barier architektoni
czno-budowlanych dla osób niepe∏nosprawnych.
Ponadto nadmieniam, ˝e na podstawie art. 234 pkt 2 skarga niepochodzàca od strony, w sprawie, w której toczy si´
post´powanie administracyjne, stanowi materia∏, który organ
prowadzàcy post´powanie powinien rozpatrzyç z urz´du.
................................................
(podpis zawiadamiajàcego)

Po uc z e n ie d l a s k ∏a d aj àc e g o z a w i a d om ie n ie:
1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´
wype∏nienia formularza.
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2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.
3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie którego
le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów powiatowych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç na stronie
internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji
www.mswia.gov.pl).
4. W treÊci zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres
budynku, w którym stwierdzono nieprawid∏owoÊci i utrudnienia dla niepe∏nosprawnych.
ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´dne
warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej (np.
kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nosprawne,
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach.
Art. 66 Ustawy Prawo budowlane – w przypadku stwierdzenia, ˝e obiekt budowlany jest m.in. w nieodpowiednim
stanie technicznym, w∏aÊciwy organ administracji wydaje
decyzj´ administracyjnà nakazujàcà usuni´cie stwierdzonych
nieprawid∏owoÊci, okreÊlajàc termin wykonania obowiàzku.
Przepisy techniczno-budowlane – wynikajàce m.in. z Rozporzà
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich
usytuowanie – patrz Przepisy prawne s. 10.
Zawiadomienie nr 5 nale˝y sk∏adaç w sytuacji, gdy obiekt jest
ju˝ wybudowany, a bariery architektoniczne ujawniajà si´ w toku
jego u˝ytkowania.
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Zawiadomienie nr 6
			

			

...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego)

		
		

Do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego

		

w .......................................................
(oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, ˝e budynek po∏o˝ony w ...........................................
przy ul. .................................. nie zapewnia warunków bezpieczeƒstwa
ludzi, co ujawni∏o si´ w trakcie jego u˝ytkowania, a wynika
przede wszystkim z niezapewnienia warunków technicznych
umo˝liwiajàcych korzystanie z obiektu u˝ytecznoÊci publicznej/
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* przez osoby
niepe∏nosprawne, w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach
inwalidzkich. Lista wykrytych nieprawid∏owoÊci technicznych
stanowi Za∏àcznik 1 do niniejszego Zawiadomienia.
W zwiàzku z przedstawionà sytuacjà wnosz´ o podj´cie przez
w∏aÊciwy organ, zgodnie z art. 62 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane („Ustawa”) odpowiednich Êrodków,
polegajàcych na ˝àdaniu przeprowadzenia kontroli lub przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu. Art. 5 Ustawy
nak∏ada na w∏aÊcicieli budynków obowiàzek ich utrzymywania
w nale˝ytym stanie technicznym, nie dopuszczajàc do nadmiernego pogorszenia jego w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych i sprawnoÊci
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technicznej, w odniesieniu mi´dzy innymi do „zapewnienia
niezb´dnych warunków do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepe∏nosprawne, w szczególnoÊci poruszajàce si´
na wózkach inwalidzkich”.
JednoczeÊnie pragn´ wskazaç, ˝e przepisy Ustawy okreÊlajàce
wymagania, jakim powinny odpowiadaç obiekty budowlane
oddane do u˝ytkowania, stanowià wyraz poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym osób niepe∏nosprawnych,
bowiem ta grupa zosta∏a wyraênie wskazana w przywo∏anym
powy˝ej przepisie art. 5 Ustawy. Ponadto uniemo˝liwienie
dost´pu osobom niepe∏nosprawnym do wskazanego powy˝ej
obiektu u˝ytecznoÊci publicznej/mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego* mo˝e spowodowaç zarówno zagro˝enie dla
bezpiecznego u˝ytkowania budynku przez t´ osob´, jak i osoby
znajdujàce si´ w jej otoczeniu.
Przypomn´, ˝e interesy osób niepe∏nosprawnych podlegajà
ochronie przede wszystkim na mocy postanowieƒ Konstytucji RP,
zakazujàcych dyskryminacji w ˝yciu spo∏ecznym z jakiejkolwiek
przyczyny oraz wprowadzajàcych ochron´ godnoÊci cz∏owieka.
Warto tak˝e podkreÊliç wià˝àce Polsk´ umowy mi´dzynarodowe,
a tak˝e postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka
oraz Uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Kart´ Praw
Osób Niepe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà wol´ zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym („osobom, których sprawnoÊç fizyczna, psychiczna lub umys∏owa trwale lub okresowo utrudnia,
ogranicza lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne, nauk´, prac´ oraz
pe∏nienie ról spo∏ecznych”), m.in. ˝ycia w Êrodowisku wolnym od
barier funkcjonalnych.
Po uwzgl´dnieniu powy˝ej wskazanych przepisów oraz aktów
prawnych nieodzowne jest podj´cie przez w∏adze publiczne
dzia∏aƒ mogàcych zapobiec powstawaniu barier architektoni
czno-budowlanych dla osób niepe∏nosprawnych.
................................................
(podpis zawiadamiajàcego)
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Po uc z e n ie d l a s k ∏a d aj àc e g o z a w i a d om ie n ie:
1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´
wype∏nienia formularza.
2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.
3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie którego
le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów powiatowych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç na stronie
internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji
www.mswia.gov.pl).
4. W treÊci zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres
budynku, w którym stwierdzono nieprawid∏owoÊci i utrudnienia dla osób niepe∏nosprawnych.
ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´dne
warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej (np.
kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nosprawne,
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach inwalidzkich.
Art. 66 Ustawy Prawo budowlane – w przypadku stwierdzenia, ˝e obiekt budowlany jest m.in. w nieodpowiednim
stanie technicznym, w∏aÊciwy organ administracji wydaje
decyzj´ administracyjnà nakazujàcà usuni´cie stwierdzonych
nieprawid∏owoÊci, okreÊlajàc termin wykonania obowiàzku.
Przepisy techniczno-budowlane wynikajàce m.in. z Rozporzà
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich
usytuowanie – patrz Przepisy prawa s. 10.
Powy˝sze zawiadomienie nale˝y sk∏adaç, gdy budynek jest ju˝
wybudowany, a bariery architektoniczne ujawniajà si´ w toku
jego u˝ytkowania.
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Zawiadomienie nr 7			

...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego)

		
		
		
		
		
		
		

Do
G∏ównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego
G∏ówny Urzàd Nadzoru
Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa		
ZAWIADOMIENIE

Niniejszym przesy∏am kopi´ Zawiadomienia/Wniosku* adresowanego do ....................................... dotyczàcego naruszenia przepisów techniczno-budowlanych w czasie projektowania/wykonywania robót budowlanych/u˝ytkowania* obiektu u˝ytecznoÊci
publicznej/mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego*
po∏o˝onego w ....................................... przy ul. .......................................
poprzez niedostosowanie wskazanego obiektu do korzystania
przez osoby niepe∏nosprawne.
JednoczeÊnie wnosz´ o zapoznanie si´ z treÊcià za∏àczonego
podania i podj´cie, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane („Ustawa”), dzia∏aƒ kontrolnych w celu usprawnienie post´powania w powy˝szej sprawie.
Jak zosta∏o wyraênie wskazane w za∏àczonym do niniejszego Zawiadomienia podaniu, udogodnienia nale˝ne osobom
niepe∏nosprawnym podlegajà ochronie na mocy przepisów
Ustawy, której przepisy sà zobowiàzani respektowaç wszyscy
uczestnicy procesu budowlanego. Istniejàce prawdopodobieƒ
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stwo naruszenia wskazanych w za∏àczonym podaniu przepisów
stanowi wystarczajàcà przes∏ank´ do podj´cia stosowych kroków przez ograny kontrolne, aby nie dopuÊciç do powstawania
kolejnych barier funkcjonalnych dla osób niepe∏nosprawnych,
zw∏aszcza dla osób poruszajàcych si´ na wózkach inwalidzkich.
Jedynie sprawne dzia∏anie uprawnionych organów doprowadziç
mo˝e do urzeczywistnienia poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich w trakcie procesu budowlanego.
................................................
(podpis zawiadamiajàcego)

Za∏àczniki:
Kopia Wniosku/Zawiadomienia* skierowanego do Starosty
Powiatu/Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego*
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Zawiadomienie nr 8
						

...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego)

		
		
		
		

Do
Rzecznika Praw Obywatelskich		
Aleja SolidarnoÊci 77
00-090 Warszawa		
ZAWIADOMIENIE

Niniejszym przesy∏am kopi´ Zawiadomienia/Wniosku* adresowanego do ....................................... dotyczàcego naruszenia przepisów techniczno-budowlanych w czasie projektowania/wykonywania robót budowlanych/u˝ytkowania* obiektu u˝ytecznoÊci
publicznej/mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* po∏o˝onego w ....................................... przy ul. ........................................
poprzez niedostosowanie wskazanego obiektu do korzystania
przez osoby niepe∏nosprawne.
JednoczeÊnie wnosz´ o zapoznanie si´ z treÊcià za∏àczonego
podania i podj´cie, zgodnie z zasadà wyra˝onà w art. 8 Ustawy
z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
czynnoÊci majàcych na celu zmian´ regulacji umo˝liwiajàcych
egzekwowanie przepisów Ustawy Prawo budowlane, dotyczàcych
zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym warunków do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej oraz mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez zwrócenie si´ do w∏aÊci
wych organów, zw∏aszcza organów nadzoru o zbadanie sprawy.
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Oprócz wskazanych w za∏àczonym podaniu naruszeƒ przepisów techniczno-budowlanych zwracam szczególnà uwag´ na
konstytucyjnà zasad´ równouprawnienia wyra˝onà w art. 32
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zaakceptowanie sytuacji,
w której tworzone b´dà nowe bariery funkcjonalne dla osób
niepe∏nosprawnych, stanowi przejaw dyskryminacji, której skutkiem b´dzie wykluczenie wskazanej grupy osób z mo˝liwoÊci
aktywnego uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznym.
									
................................................
(podpis zawiadamiajàcego)

Za∏àczniki:
Kopia Wniosku/Zawiadomienia* skierowanego do Starosty
Powiatu/Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego*
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Zawiadomienie nr 9
			

		

...............................................
(nazwa miejscowoÊci, data

......................................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

......................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego)

		
		
		
		
		

Do
Pe∏nomocnika Rzàdu
ds. Osób Niepe∏nosprawnych
ul. Ga∏czyƒskiego 4
00-362 Warszawa
ZAWIADOMIENIE

Niniejszym przesy∏am kopi´ Zawiadomienia/Wniosku* adresowanego do .................................. dotyczàcego naruszenia przepisów techniczno-budowlanych w czasie projektowania/wykonywania robót budowlanych/u˝ytkowania* obiektu u˝ytecznoÊci
publicznej/mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* po∏o˝onego w ............................ przy ul. ............................. poprzez
niedostosowanie wskazanego obiektu do korzystania przez
osoby niepe∏nosprawne.
JednoczeÊnie zwracam si´ z proÊbà o zapoznanie si´ z treÊcià
za∏àczonego podania i podj´cie, zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt 4
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, dzia∏aƒ
majàcych na celu zwalczanie barier (w tym architektonicznych)
utrudniajàcych osobom niepe∏nosprawnym funkcjonowanie
w spo∏eczeƒstwie. Wnosz´ te˝ o skierowanie apelu do ministra
w∏aÊciwego do spraw budownictwa, aby podjà∏ stosowne
dostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia
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dzia∏ania nadzorcze w stosunku do podlegajàcych temu ministrowi organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz
nadzoru budowlanego, których ustawowym obowiàzkiem jest
kontrola przestrzegania przepisów Ustawy Prawo budowlane,
w tym przepisów techniczno-budowlanych.
Istniejàce prawdopodobieƒstwo naruszenia wskazanych w za
∏àczonym podaniu przepisów stanowi wystarczajàcà przes∏ank´
do podj´cia stosownych kroków przez ograny kontrolne, aby nie
dopuÊciç do powstawania kolejnych barier funkcjonalnych dla
osób niepe∏nosprawnych, zw∏aszcza dla osób poruszajàcych si´
na wózkach inwalidzkich. Tylko sprawne dzia∏ania uprawnionych organów doprowadzà do urzeczywistnienia poszanowania
uzasadnionych interesów osób trzecich w trakcie procesu
budowlanego.
................................................
(podpis zawiadamiajàcego)

Za∏àczniki:
Kopia Wniosku/Zawiadomienia* skierowanego do Starosty
Powiatu/Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego*
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Wniosek nr 1
.......................................................
(data, nazwa miejscowoÊci)

........................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

........................................................
(adres zamieszkania)
				
					

Do Starosty Powiatu

					

........................................................

					
					

........................................................
(oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

WNIOSEK
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na
wznowienie robót budowlanych jako strony post´powania.
Na podstawie art. 28 k.p.a. wnosz´ o:
dopuszczenie wnioskodawcy ........................ do post´powania
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na wznowienie robót budowlanych dla inwestycji zlokalizowanej w .............................. przy ul. ......................................
Uzasadnienie
Przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane „Ustawa”) poprzez wprowadzenie wymogu
uzyskania zezwolenia na budow´, którego integralnà cz´Êcià
jest uzyskanie decyzji zatwierdzajàcej projekt planowanej inwedostosowanie budynków u˚ y tecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia
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stycji, umo˝liwiajà organom administracji kontrol´ procesu
budowlanego, szczególnie przez wprowadzenie szczegó∏owych
wymogów dotyczàcych poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich. Przepis art. 5 ust. 2 Ustawy szczegó∏owo
okreÊla, jakie wymagania powinny spe∏niaç obiekty budowlane
w poszczególnych stadiach procesu budowlanego (projektowanie, budowanie, u˝ytkowanie), wskazujàc, i˝ obiekty u˝ytecznoÊci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
powinny mi´dzy innymi zapewniaç niezb´dne warunki, aby
korzystaç z nich mog∏y osoby niepe∏nosprawne, zw∏aszcza
poruszajàce si´ na wózkach inwalidzkich.
Szczegó∏owe wymagania dotyczàce przystosowania obiektów
budowlanych do korzystania przez osoby niepe∏nosprawne
zawierajà przepisy Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku o warunkach technicznych, jakie powinny
spe∏niaç budynki i ich usytuowanie („Rozporzàdzenie”). Projekt
budynku u˝ytecznoÊci publicznej/ mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* w .......................... przy ul. ........................
(adres budynku) nie spe∏nia norm techniczno-budowlanych
w zakresie dotyczàcym korzystania z budynku przez osoby niepe∏nosprawne, przewidzianych we wskazanym wy˝ej
Rozporzàdzeniu, w postaci uchybieƒ wymienionych szczegó∏owo
w Za∏àczniku 1 do niniejszego wniosku.
Wskazane powy˝ej przepisy techniczno-budowlane stanowià
przedmiotowe uzasadnienie istnienia interesu prawnego wnioskodawcy, stanowiàcego podstaw´ do ˝àdania dopuszczenia
do udzia∏u w post´powaniu w charakterze strony, co jest zgodne
z treÊcià wyroku NSA z dnia 2 VI 1998 roku (IV SA 2164/97),
w którym Sàd podkreÊli∏, ˝e: „Stwierdzenie istnienia interesu
prawnego sprowadza si´ zatem do ustalenia zwiàzku o charakterze materialno-prawnym mi´dzy obowiàzujàcà normà prawa
administracyjnego materialnego a sytuacjà prawnà konkretnego podmiotu prawa, polegajàcà na tym, ˝e akt stosowania tej
normy mo˝e mieç wp∏yw na sytuacj´ tego podmiotu w zakresie
prawa materialnego”.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ˝e interesy osób niepe∏nosprawnych podlegajà ochronie przede wszystkim na mocy
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postanowieƒ Konstytucji RP, zakazujàcych dyskryminacji w ˝yciu
spo∏ecznym z jakiejkolwiek przyczyny oraz wprowadzajàcych
ochron´ godnoÊci cz∏owieka. Warto tak˝e wskazaç w tym
miejscu na wià˝àce Polsk´ umowy mi´dzynarodowe, a tak˝e
postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka oraz
uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Kart´ Praw Osób
Niepe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà wol´ parlamentu do zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym („osobom, których sprawnoÊç
fizyczna, psychiczna lub umys∏owa trwale lub okresowo utrudnia,
ogranicza lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne, nauk´, prac´ oraz
pe∏nienie ról spo∏ecznych”) mi´dzy innymi ˝ycia w Êrodowisku
wolnym od barier funkcjonalnych.
W zwiàzku z powy˝szym, wnosz´ jak we wst´pie.
................................................
						

(podpis wnioskodawcy)

Za∏àczniki:
1) Wykryte niezgodnoÊci projektu budynku w ....................... przy
ul. ................... (adres budynku) z przepisami Rozporzàdzenia.
2) Orzeczenie lekarskie o umiarkowanym/znacznym* stopniu
niepe∏nosprawnoÊci.
Po uc z e n ie d l a s k ∏a d aj àc e g o z a w i a d om ie n ie:
1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´
wype∏nienia formularza.
2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.
3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie którego le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów
powiatowych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç
na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji www.mswia.gov.pl).
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4. W treÊci zawiadomienie nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres
realizowanej inwestycji.
ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 28 Kodeksu Post´powania Administracyjnego – stronà
post´powania jest ka˝dy, czyjego interesu prawnego lub
obowiàzku dotyczy post´powanie albo kto ˝àda czynnoÊci
organu ze wzgl´du na swój interes prawny lub obowiàzek.
Art. 5 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´dne warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej
(np. kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nosprawne,
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach inwalidzkich.
Przepisy techniczno-budowlane – wynikajàce m.in. z Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich
usytuowanie – patrz Przepisy prawne s. 10.
Wniosek nale˝y sk∏adaç w sytuacji, gdy inwestor wniós∏ o wydanie decyzji zatwierdzajàcej projekt budowlany i pozwalajàcej na
wznowienie wstrzymanych wczeÊniej przez organ administracji
robót budowlanych, a przed∏o˝ony do zatwierdzenia projekt nie
odpowiada warunkom wprowadzonym w przepisach techniczno-budowlanych poprzez niezapewnienie mo˝liwoÊci korzystania
z budynku przez osoby niepe∏nosprawne. Organ wstrzymuje
roboty w sytuacji, gdy rozpocz´to je bez wymaganego pozwolenia na budow´ i je˝eli budowa jest zgodna z innymi przepisami
(szczególnie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz przepisami techniczno-budowlanymi).
*
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