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Dotyczy: miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na drogach publicznych 
 

W odpowiedzi na Pani wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej 
dotyczącej stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych przedstawiam następujące 
informacje. 

Organ zarządzający ruchem na drogach wyznacza stanowiska / miejsca postojowe dla 
pojazdów wyposażonych w kartę parkingowa wydaną osobie niepełnosprawnej. Na tak 
wyznaczonym miejscu postojowym może parkować pojazd osoby niepełnosprawnej oraz 
pojazd, którym jest przewożona osoba niepełnosprawna.  

Odpowiadając na Pani pytania informuję, iż w części dotyczącej liczby /ilości/ miejsc dla 
pojazdów wyposażonych w kartę parkingową tut. organ nie posiada wnioskowanych informacji, 
ponieważ nie jest prowadzona ich ewidencja.  

Natomiast odnosząc się do treści pytań 2-5 informuję, że sposób wyznaczania miejsc dla 
pojazdów wyposażonych w kartę parkingową wynika z przepisów  rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach obowiązujących na dzień sporządzenie projektu nowej stałej organizacji ruchu. 
Przepisy tego rozporządzenia regulują sposób oznakowania takich miejsc oraz ich wymiary 
tj. długość oraz szerokość w zależności od kąta nachylenia takiego miejsca względem 
krawędzi jezdni. 

Sporządzane projekty stałej organizacji ruchu przewidują oznakowania takich miejsc 
zarówno znakami pionowymi jak również poziomymi. Dotyczy to również zatwierdzonych przez 
tut. organ projektów nowej, stałej organizacji ruchu w ciągu al. Papieża Jana Pawła II, 
al. Wojska Polskiego oraz ul. Jagiellońskiej. Zauważone przypadki ewentualnych braków 
w oznakowaniu można  zgłaszać do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 
(ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin), który w ramach bieżącego utrzymania dróg przywróci 
oznakowanie do stanu pierwotnego, zgodnego z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.  

Natomiast potrzebę wyznaczenia miejsca postojowego dla pojazdów wyposażonych 
w kartę parkingową można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
wgk@um.szczecin.pl, pisemnie na adres tut. urzędu lub za pośrednictwem platformy ePUAP 
tut. urzędu. 
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