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Linie oddzielaja.ce miejsca parkingowe
Odpowiada mgr inz. Anna Sas-Micuh, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
kresie minimalnej szerokosci 3,6 m i dtugosci 5 m - w przypadku samochodow osobowych uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne.
Usytuowane, wzdtuz jezdni, stanowiska postojowe dla samochodow, w mysl ust. 2 § 21, powinny spetniac minimalne
wymiary odnosnie do: szerokosci - 3,6 m, z mozliwoscig jej
zmniejszenia do 2,5 m - w przypadku wykorzystania przylegajacego dojscia lub cia_gu pieszo-jezdnego i dtugosci
6 m. Powyzsze wymiary maja^ zastosowanie do stanowisk
postojowych dla samochodow osobowych. Z kolei urzgdzane stanowisko postojowe dla samochodow osobowych,
uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne, powinno
spetniac minimalne wymiary w zakresie: szerokosci 3,6 m
Zmiany rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 i dtugosci 6, 0 m, bez mozliwosci ich pomniejszenia.
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, na mocy Zgodnie z ogolna^ zasadq, ustalong w § 2, warunki techniczwydanego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budow- ne dla budynkow i ich usytuowania maja. zastosowanie przy
nictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajacego rozporza.- projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie spodzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny sobu uzytkowania budynkow oraz budowli nadziemnych
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 2285), i podziemnych spetniajacych funkeje uzytkowe budynkow,
weszty w zycie z dniem 1 stycznia 2018 r. z jednym wyjat- a takze do zwiazanych z nimi urzadzeii budowlanych, z zakiem. W odniesieniu do § 104 dotyczacego wymagah dla strzezeniem § 207 ust. 2 oraz mozliwymi odstepstwami stodojazdow (drogi manewrowej) do stanowisk postojowych sownie do wskazah wtasciwych ekspertyz technicznych,
w garazu jednoprzestrzennym (bez scian wewn^trznych), zgodnie z ust. 2-5 w § 2.
minimalnych odlegtosci miedzy dtuzsza krawedzia stanowiska po- Oznacza to, ze do przypadku uzytkowania 20-letnich miejsc parstojowego a sciana lub slupem, a takze dojazdow na wozkach in- kingowych przepisy wprowadzone rozporzadzeniem MliB z 2017 r.
walidzkich z drogi manewrowej do drzwi samochodu do stanowisk nie maja zastosowania. Do tego konkretnego przypadku maja.
postojowych, w garazu, przeznaczonych dla samochodow, z kto- zastosowanie regulacje obowiazujace w okresie urzadzania
rych korzystaja osoby niepetnosprawne - zmiany wchodza w zycie miejsc parkingowych.
z dniem 9 grudnia 2018 r. Rozporzadzenie MliB ustalito, w do- Reasumujac, nie istnieje obowiazek wydtuzenia miejsc parkindanym pkt 25 w § 3, definicje parkingu, przez ktory nalezy gowych, o ktorych mowa w pytaniu. Oczywiscie ze wzgledow
rozumiec wydzielona. powierzehnie terenu przeznaczona do praktycznych, biorac pod uwage aktualne wymiary samochopostoju i parkowania samochodow, sktadajaca^ sie ze stano- dow oraz potrzeby osob niepetnosprawnych, jesli wymiary
wisk postojowych oraz dojazdow taczacych te stanowiska, parkingow na to pozwalaja. badz tez istnieje mozliwosc przejezeli takie dojazdy wystepuja.
budowy otoczenia parkingu, warto rozwazyc nowe urzadzeWymiary stanowisk postojowych dla samochodow ustala nie stanowisk postojowych, uwzgledniajac obecnie wymagazmieniony § 21 w ust. 1, w zakresie minimalnej szerokosci ne wymiary. Dziatanie takie zawsze bedzie miato charakter
2,5 m i dtugosci 5 m - dla samochodow osobowych, w za- dobrowolny, a nie nakazowy.

Zwracam sie z prosbq o wyjasnienie kwestii malowania biatych linii oddzielajqcych pojazdy na miejscu
parkingowym
przed blokiem mieszkalnym naiezacym do spoldzielni. Czy
przepisy z dnia 14 listopada 2017 r. (weszty w zycie 1 stycznia 2018 r.) dotyczq takze miejsc parkingowych
bedacych
w uzytkowaniu od przeszto dwudziestu lat? Chodzi konkretnie o dtugosc pasow oddzielajqcych pojazdy -5 m.
Czy dotychczasowe dtugosci (krotsze) muszq bye wydtuzone do dtugosci 5 m, czy mogq pozostac w dotychczasowej dtugosci. Administracja mieszkaniowa chce stosowac
nowe przepisy i to stwarza problemy parkowania pojazdow.

Uzupetnienie do artykuJu ..Kablobetonowe stropy transferowe" z nr. 11/2018 „IB"
Pragniemy poinformowac, ze autorami projektu budowlanego konstrukeji wspomnianego w pracy budynku przy skrzyzowaniu ulic
Miodowej i Senatorskiej w Warszawie s^: mgr inz. Marcin Giers (projektant), mgr inz. Jakub Gajdzihski, inz. Emilian Szarow (zespdt
projektowy), mgr inz. Maciej Lewonowski (sprawdzajacy) z firmy Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. oddziat
w Polsce (obecnie Arup Polska Sp. z o.o.), Mora wykonata projekt budowlany rowniez w pozostatych branzach inzynierskich.
Pracownia TCE Structural Design & Consulting (autorzy artykutu), na zlecenie generalnego wykonawcy budynku, przy wspdtpracy
z firmq Asis (dostawcq i wykonawcy sprezenia opisanego stropu), wykonata projekt wykonawczy kablobetonowego stropu transferowego, w oparciu o ktory strop ten zostal wykonany. Opracowanie nasze obejmowaio szczegotowa analize statyczna stropu
z uwzglednieniem przyjetej technologii jego wykonania (na podstawie danych o geometrii oraz obciazeniach stropu z projektu
budowlanego), rozwiazanie szczegotow konstrukcyjnych i technologicznych, projekt sprezenia oraz zbrojenia zwyktego wraz z niezbednymi weryfikacjami obliczeniowymi i rysunkami, oraz nadzory autorskie i adaptacje programu sprezenia do rzeczywistych
warunkow wznoszenia budynku.
Rafat Szydtowski (autor)
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