
Strefa zamieszkania

''Strefą zarrieszkartia w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym (w
skrócie p.r.d. - Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 5l5 z późn. zm.) jest obszar obejmujący drogi publiczne

- lub inne drogi (np. drogi wewnętrzne), na którym obowią.zują szczegó|ne zasady ruchu drogowego,
avł1azdyiwy jazdyo7rlaczonesąodpowiednimiznakanidrogowymi.

1. Wjazd do takiej strefy o7rLaczany jest znakiem drogowym ''D-40'', zaś wyjazd znakiem ''D_
41''. Istotne jest to, Że zmocy art. 1 cytowanej ustawy w takiej strefie majązastosowanie jej
przepisy (również te porządkowe), a ponadto: w strefie zamieszkania pieszy nie musi
korzystaó z chodnika lub drogi dla pieszych, ale moŻe poruszać się po całej szerokości drogi
i ma pierwszeństwo przedpojazdem (art. 11 ust. 5 p.r.d.);

2. Wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi
czyli obowi ązĄe zasada,,prawej ręki'';

3. Wyjazd ze strefy zanieszkania na drogę traktowany jest jako włączanie się do ruchu (art.17
ust. 1 pkt 1 p'r.d.) więc kierujący wyjeżdŻający ze strefy zamieszkania na drogę jest
zobovnęany ustąlió pierwszeństwa innemu uczestrikowi ruchu;

4. Dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zanieszkania wynosi Ż0 kfilJh (art. 20 ust. 2 prd);
5. Zabroniony jest postój pojazdu w innym miejscu anizeliwyznaczone w tym celu (art. 49 ust.

2pLc-.4 p.r.d);
6. Zaruądzarie ruchem na drogach w strefie zatnieszkartia, z vłyjątkiem dróg publicznych,

na|eĘ do podmiotów zarządzającychtymi drogami (art. 10 ust 7 p.r.d);
7. Wprowadzenie strefy zamieszkania powoduje, że organy porządku publicznego (Straż

Miejska' Policja) sQ tym samym uprawnione do egzekwowania również przepisów
ponądkowych p.r.d. włącznie z zakładaniem blokad na koła orilz usuwaniem

' pojazdów na koszt właściciela _ na zasadach ogólnych określonych w ustawie Prawo o
ruchu drogowym i w stosownych przepisach wykonawczych.

PYTANIE
Proszę o przybllżenie przepisów obowiązujących w strefie zamieszkania (cry mogę
zap arkować samochód poza Wznaczonymi miej scami parkin gorvym) ?

Zgodnrezart.Z ustawy 220.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908
zpóźn. zmianami) ''strefa zarrieszkarlia'' jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub
inne drogi, na którym obowią.zują szczególne zasady ruchu drogowego, alĄazdy ivły1azdy
ozrLaczone są odpowiednimi znakami drogowymi'
Rozpotządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia3l.07 .2002r. w
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393)' określa w $ 58 definicję
ntakuD-40 ''stefa zatlięszkartia". Z przepisu tego wynika m. in.n że qmieszczone w tej
strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (np. progi zrvalniające) mogą nie
być oznakowane znakami ostnegawcrymi.
Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji ''strefu zamieszkania'', to
m. in;
. prawo pieszego do korzystariaz całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed
pojazdami,

. . możliwośó korzystania z drogi przez dziecko w więku do 7 lat, bez opieki osoby
starszej,
. prędkośó dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania
wynosi 20t<ffrlh,
. zakazpostoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niŻwyznaczone w tym celu.

Zpovłyższego zapisu wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju
pojazdóq parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.


