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Sta n owis ko Ko m isj i Tra ns po rtu Zwiqzku M iast Po ls kic h
w sprawie oznakowania miejsc postojowych w strefach pNatnego parkowania

W zwiqzku z licznymi glosami przedstawicieli miast i zarzqdcow dr6g publicznych dotyczqcymi
problem6w z interpretacjq i stosowaniem przepis6w dotyczqcych oznakowania stref platnego
parkowan ia (SP P) Kom isja przedstawia pon iZsze stanowisko.

W dniu 14.02.2014 r. weszla w zycie nowelizacja Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegolowych warunk6w technicznych dla znak6w i sygnal6w drogowych oraz
urzqdzefi bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wydanego na
podstawie art.7 ust.3 ustawy zdnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ktora w strefie
platnego parkowania oznakowanej znakami D-44, D-45 nakazuje wyznaczac miejsca postojowe

znakami pionowymi D-18 ijednocze6nie znakami poziomymi P-18, P-19, P-20, P-24. Zgodnie z
interpretacjq Ministerstwa optaty w SPP mogq byc pobierane jedynie za post6j w tak oznakowanych
miejscach.

Wyznaczanie stref platnego parkowania w centrach miast jest jednym ze sposobow ograniczania
kongestii na drogach dojazdowych do centrum i w samym centrum. Ma sktaniai do podejmowania
racjonalnych ekonomicznie i funkcjonalnie decyzji o wyborze podr6zy transportem publicznym i w inny
spos6b (pieszo, rowerem, lub inaczej). W sytuacjach kiedy uzycie samochodu jest niezbgdne ma
sklaniac do skracania do minimum czasu przebywania w obszarze, w kt6rym wystgpuje deficyt miejsc
parkingowych. Realizacji tych celow nie sprzyja zwalnianie z oplat za parkowanie uzytkownikow
samochod6w wyszukujqcych miejsc nie oznakowanych, czgsto w Swietle ogolnych przepis6w ruchu
drogowego i obowiqzujqcej organizacji ruchu niedopuszczalnych.

Ponadto ww. zmiany wymuszajq wprowadzanie w strefach ptatnego parkowania w centrach miast
i w obszarach staromiejskich i zabytkowych duzej iloSci znak6w pionowych i poziomych. Tymczasem
powinno sig dqzyi do likwidacji nadmiernej iloSciznak6wdrogowych, tak aby niezaburza6czytelnoSci
zasad ruchu drogowego, nie powodowad dekoncentracji kierowc6w i zobojgtnienia na inne istotne
znaki i sygnaly, nie degradowac krajobrazu izabytkow. Wykonanie oznakowania poziomego na
niekt6rych rodzajach nawierzchni (np. na kostce kamiennej) jest trudne, nietrwale i niewskazane ze
wzg lgd6w konsenryatorskich.

Postuluje sig powrot do koncepcji traktowania strefy platnego parkowania jako obszaru, gdzie
parkowanie pojazdow w dowolnym miejscu na drodze publicznej powoduje obowiqzek uiszczenia
stosownej oplaty. Komisja Transportu Zwiqzku Miast Polskich wnosi o rozpatrzenie mozliwoSci
nowelizacji art. 13 b ust. 1 oraz ust. 6 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych, poprzez usunigcie pojgcia
,,miejsca wyznaczonego" lub zdefiniowanie go jako miejsca pzeznaczonego do postoju pojazd6w
zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i obowiqzujqcq organizacjq ruchu.

JednoczeSnie wnosimy o dokonanie zmiany w ww. rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3.07,2003 r. poprzez wykreSlenie w pkt 5.2.50 w caloSci ostatniego zdania'. ,,W strefie oznakowanej
znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza siq znakami pionowymi
okreSlonymiw pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi okreSlonymiw zalqczniku nr 2 do rozporzqdzenia
w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2". Ponadto wnioskujemy zmianq przepis6w ww.
rozporzqdzenia z dnia 3.07.2003 r. dotyczqcych oznakowania stanowisk postojowych dla pojazd6w
osob niepelnosprawnych (p.5.2.4 i p.5.2.9.2 rozporzqdzenia). Nowelizacja wprowadzona
rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury iRozwoju z dnia 3.07.2015r. (Dz. U. zdnia 7.09.2015r.po2.
13'14) zobowiqzuje do stosowania na takich stanowiskach (oznakowanych znakami P-18 i P-24)
nawierzchni barwy niebieskiej. Problemy z tym zwiqzane i argumentacja krytyczna dla takiego
rozwiqzania jest analogiczna jak w przypadku wcze6niej opisywanego oznakowania poziomego dla
wyznaczania miejsc postojowych w SPP.
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