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Wrocław i Elbląg może. Olsztyn nie. Dlaczego?
Dawniej na olsztyńskiej starówce istniało dziewięć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W 2019 roku wszystkie 
zlikwidowano. Od tamtego czasu Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych walczy o ich przywrócenie.
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P
odjęliśmy wiele działań 
i interwencji w tej spra-
wie —  mówi Andrzej 
Jurkian z Warmińsko-
-Mazurskiego Sejmi-

ku Osób Niepełnosprawnych 
w  Olsztynie. —  Dużym kro-
kiem do przodu wydawało się 
spotkanie w  siedzibie Zarzą-
du Dróg, Zieleni i Transportu 
w Olsztynie, które odbyło się 
8 listopada 2019 r. Dotyczyło 
ono „problemów wyznaczania 
miejsc postojowych dla pojaz-
dów osób niepełnosprawnych 
na obszarze Starego Miasta 
w Olsztynie”. 

W spotkaniu wziął udział 
między innymi wojewódzki 
konserwator zabytków, przed-
stawiciel policji, urzędnicy 
ZDZiT-u.

— Przedstawiłem odpowiedź 
z Ministerstwa Infrastruktury 
skierowaną do Sejmiku na 
pytania dotyczące stosowa-
nia częściowego malowania 
na niebiesko miejsc parkin-
gowych dla osób z niepełno-
sprawnościami. Ministerstwo 
Infrastruktury za prawidłowe 
uważa miejsca pomalowane na 
niebiesko na całej powierzchni 
— relacjonuje Andrzej Jurkian.

Olsztyński konserwator za-
bytków nie wyraził na to zgo-
dy.

— Jednocześnie w bezpośred-
nich rozmowach konserwator 
przedstawiał propozycje, którą 
miasto mogłoby wykorzystać 
przy remontach nawierzch-
ni w przyszłości, np. ułożenie 
miejsca parkingowego z nie-
bieskich i  białych kamieni/
kostki na obszarach zabytko-
wych — dodaje przedstawiciel 
Sejmiku. — ZDZiT przedstawił 
jako realną naszą wcześniej-
szą propozycję: umożliwienie 
parkowania osobom z  kartą 
parkingową na Starym Mie-
ście poprzez korektę znaków 
z  wykorzystaniem znaków 
drogowych B1 i B35, do któ-
rych osoby niepełnosprawne 
nie muszą się stosować. Pod 
koniec 2019 r. otrzymaliśmy 
pismo ze ZDZiT informujące, 
że przyjęto naszą propozycję 
rozwiązania alternatywnego 
umożliwiającego parkowanie 
na Rynku Starego Miasta. 
W sytuacji sprzeczności przepi-
sów i braku zgody konserwato-
ra zabytków na wymalowanie 
kopert, rozwiązanie zmiany 
organizacji ruchu polegało na 
ustawieniu znaków, do których 
nie muszą się stosować osoby 

niepełnosprawne posiadające 
kartę parkingową. Pozwalało 
to parkować wzdłuż budynku 
nr 17-21 przy ul. Stare Miasto 
— wyjaśnia. 

Jednakże latem 2020 i 2021 
roku było to praktycznie nie-
możliwe. Wzdłuż budynku 
nr 17-21 przy ul. Stare Miasto 
urządzono ogródki piwne.

— Oczywiście niektórzy tam 
parkują, jeśli znajdzie się miej-
sce i nie ma ogródka piwnego. 
Niektórzy dowiadują się o ta-
kiej możliwości, dopiero dzwo-
niąc do nas. Sam kilkakrotnie 
udzielałem takich informacji. 
Dalej jednak uważamy takie 
rozwiązanie za tymczasowe 
— tłumaczy przedstawiciel Sej-
miku.

Z tym problemem niepeł-
nosprawni zmagają się już 
trzeci rok.  

— Dostaliśmy odpowiedź 
z Biura Pełnomocnika Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Bo zgłaszaliśmy tę absurdalną 
sytuację polegającą na tym, 
że konserwatorzy zabytków 
sprzeciwiają się wyznaczeniu 
miejsc parkingowych zgod-
nie z  przepisami. Ale otrzy-
maliśmy informację, że nie 
ma możliwości doprecyzo-
wania czy zmiany obecnych 
przepisów. Więc sytuacja jest 
patowa —  ubolewa Andrzej 
Jurkian. — Nadal nie ma żad-
nych oznakowanych miejsc 
parkingowych dla osób z nie-
pełnosprawnością w obszarze 
Starego Miasta, w tym na ul. 
Prostej, gdzie znajduje się się 
Miejski Zespół ds. Rehabili-
tacji Zawodowej i Społecznej 
Osób Niepełnosprawnych i Ze-
spół ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności — kontynuuje.

Tymczasem —  jak dodaje 
nasz rozmówca —  podobne 
miejsca są bardzo potrzebne. 

— Dzięki nim osoby z  nie-
pełnosprawnościami łatwiej 
zaparkują i nie będą musiały 
pokonywać zbyt dużych od-
ległości —  wyjaśnia Jurkian. 
— Można oczywiście zostawić 
samochód pół kilometra dalej 
i jakoś dotrzeć. Ale wszędzie na 
świecie, również w Polsce, robi 
się te udogodnienia. Na przy-

kład we Wrocławiu, widzieli-
śmy w obrębie Starego Miasta 
miejsca parkingowe dla nie-
pełnosprawnych oznakowane 
według obowiązujących prze-
pisów. Natomiast w  Elblągu 
czy Toruniu takie miejsca tyl-
ko częściowo były zaznaczone 
kolorem niebieskim. Poza tym 
olsztyńska starówka jest często 
odwiedzana przez turystów, 
także tych z niepełnosprawnoś-
cią. Przykro jest, jeśli w Olszty-

nie nie mogą gdzieś blisko tych 
pięknych miejsc zaparkować 
— przekonuje.  

Czy miejsca postojowe dla 
osób z  niepełnosprawnością 
wrócą na naszą starówkę? 
A  może miasto zaproponu-
je inne rozwiązanie? Z  tym 
pytaniem zwróciliśmy się do 
olsztyńskich urzędników. Od-
powiedź poznamy niebawem.  

Do tematu wrócimy.
PAWEŁ SNOPKOW     

Andrzej Jurkian: 
Olsztyńska starówka jest 
często odwiedzana przez 
turystów, także tych 
z niepełnosprawnością. 
Przykro jest, jeśli 
w Olsztynie nie mogą 
gdzieś blisko zabytków 
zaparkować.

Nadal nie ma żadnych oznakowanych miejsc parkingowych 
dla osób z niepełnosprawnością w obszarze Starego Miasta, 
w tym na ul. Prostej, gdzie znajduje się się Miejski Zespół 
ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełno-
sprawnych i Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

ZDZiT umożliwił osobom z niepełnosprawnością parko-
wanie wzdłuż budynku nr 17-21 przy ul. Stare Miasto. 
Niestety latem zostawienie tam samochodu jest prak-
tycznie awykonalne ze względu na ogródki piwne
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