
Cz!"# 10:

Parkowanie

Cz!"# ta omawia przepisy bezpiecznego parkowania.

Parkowanie
Zasady ogólne

Je$eli to mo$liwe, parkuj w tym samym kierunku, w którym porusza
si! strumie% ruchu.
Parkuj blisko i równolegle do kraw!$nika lub kraw!dzi drogi, z
wyj&tkiem miejsc, w których na nawierzchni drogi zosta'y wyznaczone
prostopad'e lub sko"ne zatoczki parkingowe.
Gdy na drodze wyznaczono zatoczk! parkingow&, musisz
zaparkowa# swój pojazd ca'kowicie w obr!bie miejsca parkingowego.
Zaci&gnij hamulec r!czny.
Wy'&cz silnik.
Zostaw pojazd na pierszym lub wstecznym biegu, a je$eli masz
automatyczn& skrzyni! biegów, wybierz pozycj! P.
Zanim otworzysz drzwi, sprawd( czy w pobli$u nie ma innych
u$ytkowników drogi, w szczególno"ci motocyklistów, rowerzystów i
pieszych.
Otwórz drzwi tylko je$eli musisz i staraj si! skróci# czas otwarcia
drzwi do minimum.
Wysi&d( z pojazdu, gdy jest to bezpieczne, a Ty i Twoi pasa$erowie
nie blokujecie innych u$ytkowników drogi.
Pasa$erowie powinni wysiada# od strony kraw!$nika.
Zamknij pojazd przy wysiadaniu.

Jak sprawdzi# czy pojazd jest bezpiecznie zaparkowany
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Upewnij si!, $e nie zak'ócasz normalnego strumienia ruchu, a Twój pojazd
nie przeszkadza, blokuje ani nie zagra$a innym u$ytkownikom dróg.

• Parkuj w miejscach, w których
nie blokujesz wjazdu na posesj!,
o ile nie masz zezwolenia
w'a"ciciela.

• Nie parkuj w miejscach, dzie
parkowanie jest zabronione przez
znaki drogowe lub oznakowanie
drogi (patrz cz!"# 6).

• Parkuj z zachowaniem
uprzejmo"ci, nie blokuj&c
widoczno"ci "wiate' lub drogi
innym u$ytkownikom drogi.

• Nie parkuj w miejscu, w którym
blokujesz widoczno"# "wiate' lub
drogi innym u$ytkownikom drogi.

• Upewnij si!, $e Twój pojazd jest
widoczny w nocy.

• Nie parkuj przy wje(dzie lub
wyje(dzie ze stra$y po$arnej,
komisariatu policji, postoju
karetek pogotowia lub szpitala.

• Parkuj w tym samym kierunku, w
którym odbywa si! ruch.

• Nie parkuj w okolicy robót
drogowych.

• Upewnij si!, $e boki Twojego
pojazdu stoj& równolegle do
kraw!$nika lub kraw!dzi, o ile
znak drogowy nie nakazuje
inaczej.

• Nie parkuj “na drugiego”.

• Parkuj jak najbli$ej kraw!$nika
lub kraw!dzi drogi.

• Nie parkuj na przeciwko innego
pojazdu na w&skiej drodze.

Zalecenia ! Przeciwskazania "
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Poni$sze znaki drogowe i oznakowania drogi pokazuj&, gdzie parkowanie
jest niedozwolone lub dozwolone tylko o okre"lonych godzinach.

Znaki drogowe
Znaki te oraz ich tabliczki informacyjne pokazuj&, $e mo$esz parkowa# tylko
w okre"lonych godzinach (znak 1) lub poza okre"lonymi godzinami (znak 2).

Poni$szy znak przedstawia cz!"# drogi, która musi by# wolna dla ruchu o
okre"lonych porach dnia (zwykle w godzinach szczytu). Godziny, w których
zatrzymywanie si! jest zabronione, okre"lone s& na tabliczce informacyjnej
pod znakiem.
Inne pojazdy mog& si! zatrzymywa# w tym miejscu tylko, je$eli czekaj& w
kolejce z innymi samochodami, ale nie mog& parkowa#, nawet je$eli
dost!pne s& parkomaty lub w okolicy tej obowi&zuj& dyski uprawniaj&ce do
parkowania.

Clearway

Znak 1 - parkowanie
dozwolone

Znak 2 - parkowanie
zabronione
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Oznakowanie dróg
Pojedynczej $ó'tej linii zwykle towarzyszy pionowa tabliczka informacyjna,
która znajduje si! w pobli$u. Razem, oznakowanie drogi oraz tabliczka
informacyjna, oznaczaj&, $e w danym miejscu nie mo$esz parkowa# w
podanych godzinach.

Podwójna $ó'ta linia oznacza zakaz parkowania o ka$dej porze.
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Zakaz parkowania
Nawet je$eli w pobli$u nie ma znaku “zakaz parkowania” lub $ó'tej linii na
drodze, nie mo$esz zatrzymywa# si! lub parkowa#:

na miejscu parkingowym, o ile nie wystawisz zezwolenia
“zarezerwowane dla osoby niepe'nosprawnej”. Osoby na wózkach
musz& korzysta# ze specjalnych szerszych zatoczek parkingowych,
aby móc ca'kowicie otworzy# drzwi. Umo$liwi im to zej"cie z wózka
do samochodu lub wyj"cie z samochodu na wózek. Zwyk'e zatoczki
parkingowe s& zbyt w&skie i nie daj& wystarczaj&cego dost!pu
osobom na wózkach. Dlatego inni u$ytkownicy drogi nie mog%
parkowa# w miejscach parkingowych przeznaczonych dla
niepe'nosprawnych. Jest to wykroczenie;

w miejscu, w którym znajduj& si! bia'e zygzakowate linie na
którejkolwiek ze stron "wiate' lub przej"cia dla pieszych;
ca'kowicie lub cz!"ciowo na przej"ciu dla pieszych wszelkiego
rodzaju;
15 metróe przed i 5 metrów za przej"ciem dla pieszych;
w pobli$u szko'y, w miejscu, w którym znajduj& si! $ó'te zygzakowate
linie wzd'u$ kraw!dzi drogi, które zawieraj& s'owa “SCHOOL KEEP
CLEAR” (tj. szko'a, nie zastawia#).
w obr!bie obszaru oznaczonego jako przystanek autobusowy lub
postój taksówek – obszary te wydzielone s& bia'ym oznakowaniem
drogi, oraz dodatkowo oznaczone s'owem “BUS” w przypadku
przystanku autobusowego lub “TAXIS” w przypadku postoju
taksówek;
w miejscu, w którym wzd'u$ "rodka drogi biegnie pojedyncza lub
podwójna bia'a linia ci&g'a;
ca'kowicie lub cz!"ciowo na chodniku, trawniku, "cie$ce rowerowej
lub pasie dla rowerów lub pasie zieleni oddzielaj&cym pasy ruchu;
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w obr!bie 5 metrów od skrzy$owania, chyba $e miejsca do
parkowania s& jasno wydzielone;
na cz!"ci drogi zarezerwowanej dla drobnego handlu w godzinach
handlowych;
na pasie dla autobusów o przeciwnym kierunku jazdy o $adnej porze
lub na pasie dla autobusów o tym samym kierunku jazdy w godzinach
obowi&zywania ograniczenia;
na rampie za'adowczej (zarezerwowanej dla pojazdów dostawczych
przy za'adunku i roz'adunku towarów maksymalnie przez 30 minut) –
oznakowanie drogi zawiera s'owo “LOADING” (tj. za'adunek), które
powtarza si! przy wje(dzie na obszar parkowania;
na pasie dla tramwajów w godzinach obowi&zywania ograniczenia
(pasy dla tramwajów dzia'aj& 24 godziny na dob!, chyba $e tabliczka
informacyjna obok pasa wskazuje inaczej);
w pobli$u przejazdu kolejowego;
w miejscach, w których kraw!$nik jest obni$ony, aby pomóc osobom
na wózkach.

Nigdy nie mo$esz parkowa#:
na zakr!cie, skr!cie, szczycie wzgórza lub mo"cie 'ukowym,
w miejscu, w którym wyst!puje nag'e pochylenie terenu, lub
wsz!dzie, gdzie blokujesz widoczno"# opiekuna drogowego.
Ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku pojazdów z
widocznym zezwoleniem na parkowanie osoby niepe'nosprawnej.

PAMI&TAJ
Nie mo$esz parkowa# w sposób, który zak'oca normalny
strumie( ruchu lub przeszkadza lub zagra$a innym
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Dyski uprawniaj%ce do parkowania
Dyski parkingowe wykorzystywane s& na obszarach zabudowanych, aby
ograniczy# parkowanie w niektórych godzinach. W miejscach
obowi&zywania dysków parkingowych zobaczysz znak nakazu oraz
tabliczk! informacyjn& pod znakiem. Po zaparkowaniu musisz kupi# dysk
na okre"lony okres czasu i odjecha# z tego miejsca przed up'yni!ciem
okre"lonej godziny. Nie mo$esz parkowa# powtórnie na tej samej ulicy w
przeci&gu godziny od wyjazdu z miejsca, w którym obowi&zywa' dysk.
Ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku pojazdów z widocznym
zezwoleniem na parkowanie osoby niepe'nosprawnej.

Zak'adanie blokady kó' i usuwanie pojazdów
Niektóre lokalne w'adze wprowadzi'y system zwalczaj&cy nielegalne
parkowanie. Je$eli Twój samochód jest zaparkowany nieprawid'owo, na ko'a
mo$e zosta# za'o$ona blokada lub te$ samochód mo$e zosta# odholowany
w inne miejsce, gdzie zostanie za'o$ona blokada lub gdzie zostanie on
zamkni!ty w miejscu odholowania nieprawid'owo zaparkowanych
samochodów. W takim przypadku musisz zap'aci# grzywn! za zdj!cie
blokady i/lub zwrot samochodu.

Niebezpieczne parkowanie
Je$eli zaparkujesz w sposób, który mo$e nara$a# na niebezpiecze%stwo
innych u$ytkowników dróg, na przyk'ad, je$eli swoim parkowaniem
zmuszasz pieszego do wej"cia na ulic!, policjant mo$e zdecydowa#, $e
Twoje parkowanie jest niebezpieczne i wnie"# przeciwko Tobie oskar$enie
do s&du. Je$eli s&d uzna Ci! winnym wykroczenia, otrzymasz punkty karne.

Parkowanie
dozwolone

Dyski uprawniaj&ce do
parkowania
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