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URZĄBMIEJSKIW KŁUĆ ZB O H KU
OMINĄ KUJCZBORK

"Wydział Gospodarki Miejskiej
Kluczbork, dnia 10.03.2022r.

Rada Miejska w Kluczborku

dot. BR.0003.42.2022

Wydział Gospodarki Miejskiej informuje, że skontrolowano parkingi będące własnością gminy Kluczbork.

Zgodnie z ustawą o drogach, organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznaczając miejsca
przeznaczone na postój pojazdów wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwaną dalej
„kartą parkingową". Jednak dopiero od 2013r. ustawa o drogach określa ilość miejsc parkingowych dla osób
posiadających kartę parkingową. We wcześniejszych tekstach ustawy był zapis o obowiązku ich wyznaczenia bez
podania ilości miejsc lub nawet w ogóle brakowało zapisu o miejscach dla niepełnosprawnych.

Parkingi na ul. Skłodowskiej, Placu Matejki, wzdłuż ul. Pułaskiego, przy hali OSiR, przy stadionie MKS,
przy budynku DM, przy kościele NSPJ, podwórku Byczyńska/Sienkiewicza/Konopnickiej, przy targowisku oraz
wzdłuż ul. Skłodowskiej (Gmina jest zarządcą drogi od 2021r.) powstały przed 2013r. dlatego też nie mają miejsc
dla niepełnosprawnych lub mają ich niewystarczającą ilość biorąc pod uwagę obowiązujące dzisiaj przepisy.
Parkingi, które od 2013r. były przebudowane lub powstały po roku 2013 mają odpowiednią liczbę miejsc dla
niepełnosprawnych.

Zgodnie z przepisami miejsce dla niepełnosprawnych umieszczone prostopadle do drogi powinno mieć
szerokość 3,6m, natomiast miejsce parkingowe dla pozostałych osób szerokość 2,5m (przed 2018r. 2,2m i takie
miejsca najczęściej są na kluczborskich parkingach z uwagi na okres kiedy powstały). Wyznaczenie miejsc dla
niepełnosprawnych na istniejących parkingach wymaga przebudowy całych parkingów z uwagi na niespełnianie
przez nie zapisów rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. W 2023r. zostanie przebudowany parking przy budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku
(pozwolenie na przebudowę z 2020r.) zostanie wymieniona nawierzchnia, wielkość miejsc została
zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, min. 4% dostępnych miejsc będą stanowiły miejsca dla
osób posiadających „kartę parkingową". Kolejne parkingi będę przebudowywane zgodnie z potrzebami
i możliwościami finansowymi Gminy Kluczbork.

Nie ma przepisów prawnych obligujących do wyznaczenia miejsc dla kobiet w ciąży, rodziców
z dzieckiem, kombatantów czy osób represjonowanych oraz przepisów, które nakładają obowiązek
weryfikowania zasadności korzystania z tych miejsc przez w/w grupy osób. Co za tym idzie straż miejska i policja
nie ma możliwości karania za ich nieprzestrzeganie

Otrzymuje:
l. Biuro Rady Miejskiej w Kluczborku

Do wiadomości:
l. Burmistrz Miasta Kluczborka
2. a/a
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