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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz
1333, 2127)
Stan prawny na dzień 29.12.2020 r.
Bariery architektoniczne utrudniają życie osobom starszym, matkom małych dzieci i przede
wszystkim osobom niepełnosprawnym. Podstawowym przepisem poruszającym sprawę
dostępności budynków przez osoby niepełnosprawne jest art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego
mówiący, że "Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy,
biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne o których mowa w
art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze".
Szczegółowe przepisy regulujące dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych
znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019
poz. 1065,1608 i 2351). Oto najważniejsze z nich:
1. Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej powinny być doprowadzone utwardzone dojścia o szerokości
minimalnej 1,5 m; przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom
niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te
mogą korzystać (przepis ten nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych, a także
budynków w zakładach karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych i
schroniskach dla nieletnich oraz budynków w zakładach pracy, nie będących zakładami
pracy chronionej)
2. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do
mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2
m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła
głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.

3. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i
sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i
przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z
których korzystają osoby niepełnosprawne.
4. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby
niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien
budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez
żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego
oznakowania.

5. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość
2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby
niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5
m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co
najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia
możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.
6. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być
dostępne dla osób niepełnosprawnych.
7. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy,
stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci najmłodszych i
miejsca rekreacyjne dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych, przy czym co
najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie
czynnym, jeżeli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu.
8. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów
utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
9. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, niewyposażonym w dźwigi należy zapewnić
możliwość wykonania pochylni lub zainstalowania odpowiednich urządzeń technicznych,
umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych
na parterze. W nowo wznoszonym niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku
użyteczności publicznej, niewymagającym wyposażenia w dźwigi, należy zainstalować
urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje
z pomieszczeniami użytkowymi, z których muszą korzystać. Nie dotyczy to budynków
koszarowych, zakwaterowania w zakładach karnych, aresztach śledczych oraz
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Dopuszcza się niewyposażenie w
dźwigi budynku o wysokości do 5. kondygnacji, jeżeli wszystkie pomieszczenia na
ostatniej kondygnacji są częścią mieszkań dwupoziomowych.
10. Budynek średniowysoki i wyższy - budynek użyteczności publicznej, budynek
mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego, z wyłączeniem budynku koszarowego, a
także inny budynek, w którym co najmniej jedna kondygnacja z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób znajduje się powyżej 12 m ponad
poziomem terenu, oraz dwukondygnacyjny i wyższy budynek opieki zdrowotnej i opieki
społecznej należy wyposażyć w dźwigi osobowe.
11. W budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku użyteczności
publicznej wyposażanym w dźwigi, należy zapewnić dostęp do nich i dojazd na
wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym. W przypadku wbudowania
lub przybudowania szybu dźwigowego do istniejącego budynku dopuszcza się
usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika międzypiętrowego.
12. W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą być
zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich

drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób
niepełnosprawnych
13. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń
wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom
niepełnosprawnym (warunek ten nie dotyczy budynków mieszkalnych w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej, budynków
koszarowych, a także budynków w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich).
14. W budynkach opieki zdrowotnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego
przeznaczonych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych zabrania się stosowania
stopni schodów z noskami i podcięciami.
15. W budynku użyteczności publicznej pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym
poziomem podłóg powinny być przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych.
16. Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem przeznaczonych do ruchu
pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka
inwalidzkiego, przy danej wysokości pochylni, nie może przekraczać wielkości
określonych w poniższej tabeli:
Lp.

Pochylenie

na zewnątrz
budynku

wewnątrz budynku

1.

do 0,15m

15%

15%

2.

do 0,5 m

8%

10%

3.

ponad 0,5 m*

6%

8%

* Pochylnie do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych o długości ponad 9 m
powinny być podzielone na krótsze odcinki, przy zastosowaniu spoczników o długości co
najmniej 1,4 m.
Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość
płaszczyzny ruchu 1,2 m; krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne
poręcze, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1
m. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna
wynosić co najmniej 1,5 m.
17. Kabina natryskowa zamknięta, z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez
osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, powinna mieć
powierzchnię nie mniejszą niż 2,5 m2 i szerokość co najmniej 1,5 m oraz być
wyposażona w wentylację mechaniczną wywiewną.
18. W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej
jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być
przystosowane dla tych osób przez:
- zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,
- stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów,
- zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i
umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się
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w budynku takie urządzenia,
- zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń
higienicznosanitarnych.
Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez
przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej.
W ustępie publicznym co najmniej jedna kabina powinna być przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Stanowiska postojowe w garażu, przeznaczone dla samochodów, z których korzystają
osoby niepełnosprawne, powinny mieć zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi
manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony, o szerokości nie mniejszej
niż 1,2 m.
Stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
należy sytuować na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostępnych dla tych osób z
pochylni.
Komora wsypowa przeznaczona do wewnętrznego usuwania odpadów powinna mieć
drzwi o szerokości co najmniej 0,8 m; umieszczone w sposób umożliwiający dostęp
osobom niepełnosprawnym.
Skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny być zaopatrzone w urządzenia
pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi
lub pomostu, także przez osoby niepełnosprawne, jeżeli nie przewiduje się korzystania z
pomocy innych współużytkowników.
Mieszkania w budynku wielorodzinnym i odrębne mieszkania w budynku zamieszkania
zbiorowego należy wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej, a w
razie przeznaczenia ich dla osób niepełnosprawnych - również w odpowiednią
sygnalizację alarmowo-przyzywową.
Co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a także w każdej wydzielonej w pionie,
odrębnej części (segmencie) takiego budynku, powinien być przystosowany do
przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.
Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób
niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości
0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.
W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób
niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony,
ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.

