Dokumentacja pliku parkingi.csv oraz
podstawowe informacje o parkingach
buforowych
1. Wstęp
Plik parkingi.csv zawieraj dane o zajętości parkingów buforowych zarządzanych
Zarządu Dróg Miejskich (ZDM)

przez

2. Specyfikacja pliku parkingi.csv
parkingi.csv
Nazwa pola
Czas_Rejestracji

Przykład

Opis Pola

2018-01-22 12:24

czas kiedy nastąpiła zmiana
ilości wolnych miejsc na
parkingu

90

Liczba wolnych miejsc do
parkowania w czasie
określonym polem
Czas_Rejestracji

Liczba_Poj_Wjezdzajacych

-

Pole niewykorzystywane

Liczba_Poj_Wyjezdzajacych

-

Pole niewykorzystywane

Liczba_Wolnych miejsc

Nazwa

Głogowska - przy dw.
Zachodnim

Nazwa parkingu
buforowego.
Znaki są kodowane w
Unicode (UTF-8)

Separatorem pól jest znak ‘;’ (średnik).
Plik parkingi.csv jest aktualizowany co 2 minuty. Po północy plik jest tworzony na nowo.
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3. Podstawowe informacje o parkingach buforowych

1. Nazwa parkingu
2. Adres parkingu (ulica, kod
pocztowy, nr domu)

3. Kategoria parkingu w
zakresie trzech informacji tzn
czy jest
a/ naziemny/podziemny,
b/ zadaszony/niezadaszony,
c/ płatny/bezpłatny
4. godziny otwarcia; godzina
wyjazdu jeśli jest możliwy
poza godzinami otwarcia,
jakie godziny obejmuje doba
parkingowa
5. nr telefonu do zarządcy
parkingu (na potrzeby
zgłoszeń nieprawidłowości na
parkingu)
6. adres email
7. strona www
właściciela/operatora
parkingu
8. rodzaj ochrony:
niestrzeżony / strzeżony (jeśli
na miejscu jest pracownik) /
monitorowany (jeśli są tylko
kamery)

Kaponiera
Parking Roosevelta

Maratońska

Reymonta

Głogowska

Roosevelta

61-553,
52°23'52.1"N
16°55'47.5"E
52.397815, 16.929852

60-101,
52°23'39.3"N
16°53'13.7"E
52.394257, 16.887147

60-701,
52°24'04.8"N
16°54'32.3"E
52.401326, 16.908967

podziemny
zadaszony
płatny

n
n
p

n
n
p

n
n
p

całodobowy

całodobowy

całodobowy

całodobowy

695-971-349
andrzej.antokolski@apcoa.
pl

728886746
lukasz.lewandowski@proj
ekt-parking.com

505189009
hercia4@wp.pl

728886746
lukasz.lewandowski@pr
ojekt-parking.com

http://www.apcoa.pl/rezer
wacja-abonamentow/

http://www.projektparking.com

brak

http://www.projektparking.com

niestrzeżony/monitorowan
y

strzeżony

strzeżony

strzeżony

2|Strona

9. cena parkowania: za
godzinę/ cena za dobę/ cena
abonamentu miesięcznego/
cena abonamentu rocznego/
inne możliwości

10. Formy płatności:
gotówka/karta płatnicza/ inne
11. ilość miejsc
parkingowych:
a/ogólna ilość miejsc
parkingowych
b/ilość miejsc parkingowych
dla niepełnosprawnych
c/ilość miejsc dla rowerów

Cena za 1h postoju – 3 zł
brutto;
Cena abonamentu 24h – 1
miesiąc – 300 zł brutto;
Cena abonamentu 24h – 12
miesięcy płatne z góry –
3.300 zł brutto

3 zł/h, 130 zł /miesięczny,

4 zł/ h, Abonament
miesięczny: 140 zł s.osob, 175 zł s.dostawczy; 70 zł motor, 30 zł/doba

3 zł/h, 250 zł/
miesięczny

gotówka/karta płatnicza

g/k/przelew

g

g/k/przelew

240

94

80

77

7
24
5
tak

2
6
dopuszczone, brak
wyznaczonych
nie

0
0
dopuszczone, brak
wyznaczonych
nie

2
8
dopuszczone, brak
wyznaczonych
nie

wysokość pojazdu: poniżej
2m
APCOA Parking Polska Sp. z
o.o.

brak danych
Projekt Parking Service
Sp. z o.o.

brak danych
Janusz, Małgorzata
Rusinow

brak danych
Projekt Parking Service
Sp. z o.o.

d/ilość miejsc dla motocykli
12. czy zakaz LPG
13. max szerokość pojazdu ,
max wysokość pojazdu, max
waga pojazdu
14. nazwa operatora parkingu
15. opis punktu - wszystko co
nie zostało ujęte powyżej ale
należałoby dodać np
udogodnienia (ilość stanowisk
do ładowania akumulatora,
automatyczna kasa biletowa,
opis zasad bilet P&R na czas
parkowania umożliwia tylko
kierowcom pojazdu bezpłatne
przejazdy pojazdami MPK itp)

urządzenie kontroli wjazdu
i wyjazdu, kamera systemu
LPR, automatyczna kasa
biletowa, łączność
intekomowa z obsługą lub
pod nr tel 795132065
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