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tukasz Sek
Radny Miasta Krakowa
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Odpowiadajqc na Pana interpelacjeg w sprawie vvyznaczenia miejsc parkingowych

przeznaczonych tylko dla mieszkaficéw strefy p’ratneg0 parkowania, przekazanq przez Pana
Rafa+a Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 9 listopada 2022 r., uprzejmie
informujg.

Zgodnie z ustawq z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r. poz. 1693 z péin. zm.), strefy p’ratnego parkowania ustala sie na obszarze
charakteryzujqcym sie znacznym deficytem miejsc postojowych, w granicach ktérego
wprowadza sie obowiqzek odp1‘atn0§ci za postéj pojazdéw samochodovvych
na drogach publicznych. Natomiast art. 13b ust. 6 pkt 2 ww. ustawy stanowi, 2e w strefie
p+atnego parkowania organ zarzqdzajqcy ruchem, w uzgodnieniu z zarzqdcq drogi, moie
wyznaczaé zastrzeione miejsca postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na prawach
wy’ra1c2n0§ci, w okreélonych godzinach lub ca’rodobow0.

W celu oznaczenia miejsca przeznaczonego na postéj pojazdéw okreélonej grupy
uiytkownikéw stosuje sig znak D-18a" parking - miejsce zastrzeione". Pod znakiem tym mogq
byé umieszczone tabliczki okreélajqce uiytkownikéw lub rodzaj pojazdéw, dla ktérych parking
jest przeznaczony. Ponadto stosowany jest znak poziomy P-20 ,,k0perta" w celu oznakowania
stanowiska postojowego przeznaczonego do wy’ra1czneg0 uiytkowania przez niektérych
uczestnikéw ruchu. Zastrzeione stanowisko postojowe wyznacza sie w rejonach, w ktérych
wystepuje staiy niedobér miejsc postojowych, a zachodzi uzasadniona koniecznoéé
zapewnienia dogodnego miejsca postojowego dla okreélonego uiytkownika.

Op+ata zrycza+t0wana za jedno zastrzeione stanowisko postojowe dla podmiotu
posiadajqcego siedzibg lub wydzielonq jednostkg organizacyjnq w obszarze p’ratnego
parkowania, Zgodnie z uchwa’ra1 nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia
22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy pfatnego parkowania, ustalenia opfat za postéj
pojazdéw samochodowych no drogach publicznych w strefie pfatnego parkowania, wprowadzenia
opfaty abonamentowej dla niektérych uéytkownikéw drég oraz sposobu pobierania tych opfat (Dz.
Urz. Woj. Ma+op. z 2021 r. poz. 3515), wynosi sumg ceny abonamentu miesic-;-cznego typu ,,O”
dla danej podstrefy powigkszonq kaidorazowo 0 1000 2+.



Zawarta w przytoczonym przez Pana artykule informacja 0 wyznaczonych odcinkach
ulic Warszawy 2 miejscami postojowymi wyiqcznie dla mieszkaficéw z odpowiednim
identyfikatorem, ktéra daje moiliwoéé postoju za znakiem B-35 ,,zakaz postoju”, dotyczy
odcinkéw wyodrebnionych przez siuiby dzielnicowe, drég wewngtrznych, drég osiedlowych,
czy tei parkingéw osiedlowych, na ktérych strefa p’ratnego parkowania nie obowiqzuje.
Podobne rozwizgzanie funkcjonuje jut w Gminie Miejskiej Krakéw. Zarzqd Drég Miasta
Krakowa vvydaje zezwolenia upowainiajqce osobe zameldowanq w obszarze okreélonego
sektora §rc'>dmiejskiej Strefie P’ratnego Parkowania do niestosowania si¢ do znaku B-39 ,,zakaz
postoju” usytuowanego na drodze wewngtrznej, na obszarze danego sektora §r6dmiejskiej
Strefy Piatnego Parkowania.
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Otrzymujq:
1. Adresat
. Wydzia’r Miejskiego Iniyniera Ruchu
. Zarzqd Drég Miasta Krakowa

Zarzqd Transportu Publicznego w Krakowie
. Biuletyn lnformacji Publicznej
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