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Odpowiadajqc na Pana interpelacje w sprawie miejskich parking}/v, przekazanq przez
Pana Rafata Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 22 grudnia 2022 r.,
uprzejmie informuje.

Podglad informacji 0 dostepnosci miejsc na parkingach typu ,,Parkuj i Jedi" w Krakowie
moiliwy jest na urzqdzeniach mobilnych w aplikacji Matopolska Karta Aglomeracyjna (iMKA).
Aby uzyskaé dostep do podglqdu zajetosci miejsc postojowych nie jest konieczne posiadanie tej
karty ani rejestrowanie sie w systemie (informacje dostepne sq od razu po zainstalowaniu
aplikacji). Podglqd moiliwy jest jednak wy+qc2nie dla parkingéw Park+Ride dziatajqcych
w systemie zamknietym, tj. wyposaionych w urzadzenia Systemu Kontroli Biletéw
iwspétdziatajqcy z nim System Pobierania Optat (szlabany wjazdowe i wyjazdowe). Parkingi
Park+Ride dziatajqce W systemie zamknietym to:

0 P+R Czerwone Maki,
0 P+R Kurdwanéw,
0 P+R |\/Iaty Ptaszéw,
0 P+R Nowy Bieianéw.

Aktualnie trwaja prace, ktére umoiliwial bezpoéredni podglqd aktualnego stanu zajetosci
miejsc na tych parkingach réwniei na stronie internetowej Zarzqdu Transportu Publicznego
W Krakowie.

Ponadto w ramach zadania pn. Rozwéj systemu informacji dla podréiujqcych na obszarze
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego — Modernizacja informacji dla kierowcéw
(realizowanego przez Zarzqd Drég Miasta Krakowa na podstawie umowy 428/U/ZDMK/2022
z 27 wrzesnia 2022 r.) przewidziana jest instalacja siedmiu sztuk tablic VMS (tablice zmiennej
tresci), na ktérych bedq prezentowane informacje dotyczqce czaséw przejazdéw na kilku
gtéwnych odcinkach ciqgéw komunikacyjnych objetych systemem kamer ANPR (system



rozpoznawania numeréw rejestracyjnych), wraz z informacjaj dodatkowq dla kierujqcych, W tym
rc'>Wnie2 0 Iiczbie wolnych miejsc na Wybranych parkingach Park+Ride. lnformacja ta bedzie
prezentowana W sposéb cia1gty,z automatycznq aktualizacjq informacji W ustalonym interwale
czasowym. Dodatkowo dane 0 zajetosci bedq agregowane do istniejqcej W Zarzqdzie Drég
Miasta Krakowa hurtowni danych, co pozwoli na prezentacje tych informacji na stronie
internetowej, a W przysztosci dane te mogq byé réwniei udostepniane bezptatnie podmiotom
trzecim, zainteresowanym stworzeniem aplikacji zewnetrznych. Koniec realizacji projektu
przewidzianyjest na listopad 2023 r.
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Otrzymujq:
1. Adresat
2. Wydziat Gospodarki Komunalnej i Klimatu
3. Zarzqd Drég Miasta Krakowa
4. Zarzqd Transportu Publicznego W Krakowie
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. Aa


