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żgodnie ż żapisami ustawy o drogach pub]icznych, strefy platnego parkowania mogą być Wprowaclżane

na obszarach charakteryżujących się żnacznym deficytem mjejsc postojowych, jeżeli użasadniają to
potrżeby organiżacji ruchu, W celu żWiększenia rotacji parkujących pojażdóW samochodowych ub
realizacji lokalnej politykitransportowej, żWłaszcza W ce u ogTanicżenia dostępności tego olrsżaru dla
pojazdÓW samochodowych lub wprowadzenia preferencjidla komunikacji zbiorowej.

]ednocżeśnie W lutym 2014 rokU Wesżlo W życie ro2porżądżenie Ministra Transportu, BudoWnictwa

i Gospodarki Morskiej z dn, 23 Wrżeśnia 2013 r, żmieniające rożporządzenie W spraWie sżcżegółowvch
WarunkóW technicżnych d]a żnakóW i sygnałóW C]rogowych aaz urządżeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego iWarunkóW ich umiesżcżania na drogach, Rozporządzenie to Wprowadżiło nakaż

Wyznacżania miejsc posto]'owych W strefie piatnego parkowania żnakami pjonowymi D-18 oraz
jednoczeŚnie znakami pożiomymi P-18, P 19, P 2O, P-24, Jak pokażaly dośWiadczenia ostatnich lat, jest

to zapis W dużej mierże uniemoź]iwiający 5pełnienie prżez 5trefę ptatne8o parkoWania jej 8łóWnego
ce]u zapisane8o w ustaWie o dro8ach ptlb icżnych,

Przede Wsżystkim, rnoż]iwość prowadzenia poboru opłat Wylącznie na miejscach Wyznaczonych

zachęca niektórych kielowców do pozostawiania samochodów na chodnikach, trawnikach lub
w innych miejscach niedozwolonych, Ryżyko otrzynrania mandatu ża niepraWidlowe p6rkoWanie jest

bowjem niźsże niż ryzyko naliczenia oplaty dodatkoWej za brak zakUpionego biletU parkingowego,

Problemy pojawiają się także W przypadku Wyznaczania znakóW poziomYch W 9trerie płatne8o
parkowania na obszarach obl'ętych ustaWą o ochronie zabytków, Zachoclzi tu bowiem podejrzenie

zmiany Wy8lądu żabytku Wpisanego do re]'estru, do cże8o ustosunkować poWinien się kon5erwator.
Jednakjak Wynika ż rapońu Najwyżsże]'lżby kontroli z 11 czerwca br,, sami miejscy kon5erwatorzv nie

są z8odni co do te8o czY Wyżnaczenie żnakóW poziomych faktycżnie Wpływa na WyglącI żabytku,

a nawet czy decyżja W tej spraWie w o8óle leży W obszarze ich kompetencji.
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Warto róWnieź Wspomnieć, że

oblożeniu stref, jest zadaniem

Wyłącżania Z użytku duże] ilości
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malowanie żnakóW poziomych W Warunkach miejskich, prży obecnym

nieżWykle skomplikowanym itrudnym do realizacji beż koniecżnoścj

miejsc parkin8oWych.

Jako or8anizacja zrzesżająca po]skie firmy działające W branży parkin8oWej, stoirny na stanowisku, że
strefa platne8o parkowania powinna być traktowana jako obszar, Ulatwiłoby to zarządżanie strefą
i e8żekUcję oplat od kierowcóW, którży dotąd ich unika i, Jednocześnje pożytywnie Wpiynęloby na
jakość przestrzeni publicznej, ż której żniknąć rnogłaby część funkcjonu]'ącego obecnie ożnakowania, a
takźe ułatwiło realizację 8łóWne8o celu stre{Y zapisanego W ustawie o dro8ach publicznych. ZwracarnV
się z prośbą o pod]'ęcie prżez Pana Ministra dżiałań W tej spraWie,
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