
Prawo o Ruchu Drogowym dopuszcza parkowanie pojazdów
na  chodniku. Można  by  się  jednak  zastanawiać,  dlaczego
w taki  sposób  utrudniono  parkowanie  samochodów.
Chodnik  od  jezdni  oddzielony  jest  wysokim  krawężnikiem,
który  grozi  zarysowaniem  podwozia,  a podczas  parkowania
utrudnia  manewry.  Po chodniku  chodzą  piesi  i  parkowanie
pojazdu  może  skończyć  się  ich  potrąceniem.  Parkowanie
na chodniku  skutkuje  niszczeniem  jego  nawierzchni,  w  tym
nierównościami  sprzyjającymi  powstawaniu  kałuż,  co może
utrudniać  wysiadanie  z pojazdu,  nie  wspominając
o korzystaniu  z  chodnika  przez  pieszych.  Parkować  można
jedynie  samochody  osobowe  i to  pod  dwoma  warunkami:
że szerokość  pozostawionego  dla  pieszych  chodnika  nie
utrudnia im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m. Jednak kiedy
ostatnio mieliście ze sobą miarkę w samochodzie?
Na  takie  problemy  nie  napotykają  kierowcy  w innych
miastach  Europy. Jak  kontynent  długi  i  szeroki,  miejsca
do parkowania znajdują się na jezdni: tak jest w Amsterdamie,
Barcelonie, Berlinie, Brukseli, Bratysławie, Dublinie, Londynie,
Paryżu, Pradze, Wiedniu i innych miastach. 

Bo przecież parkowanie na jezdni ma wiele zalet:

- Jest  łatwiejsze niż parkowanie na chodniku, bo nie wymaga
przejeżdżania krawężnika;
-  Nie trzeba jeździć z miarką,  by ocenić jak głęboko można
wjechać; 
-  Na  pewno  nie  utrudni  ruchu pieszym,  w  tym  osobom
potrzebującym więcej przestrzeni - np. matkom z dziećmi.

Dodatkowo parkowanie na jezdni może być wykorzystane jako
element organizacji ruchu drogowego. Na wąskich uliczkach
parkowanie może być dozwolone raz po jednej, raz po drugiej
stronie drogi,  dzięki  czemu zmniejsza się  ryzyko rozwinięcia
nadmiernej  prędkości  (szczegóły  na sąsiedniej  planszy).
Samochody  parkujące  na  jezdni  zwężają  ją  optycznie,  a na
węższej  ulicy  traci  się  motywację  do  zbyt  szybkiej  jazdy.
Wszystko to razem  zwiększa bezpieczeństwo użytkowników
drogi. 

Projekt  „Miasta  dla  ludzi:  współpraca  na  rzecz  przestrzeni  przyjaznej
dla mieszkańców” jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://rzecznik.zm.org.pl .

Ulica  w  Oksfordzie  o  ruchu  uspokojonym  dzięki  zwężeniu  jezdni  przez  miejsca
do parkowania samochodów i rowerów

Chodnik w warszawskim Śródmieściu

Chodnik w Brukseli; po prawej fragment zamykanego boksu na rowery

Chodnik to nie parking
czyli dlaczego jezdnia powinna służyć też do stania  


