
UCHWAŁA NR XXXIV/740/21 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych na obszarze miasta Katowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.) w związku z art. 13b ust. 3 i ust. 4 pkt 1 lit. a, 2, 3, 
art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z 
późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/295/19 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta 
Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r.  poz. 7295 z późn. zm.) wprowadzić następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Ustalić następujące stawki opłat za postój pojazdów na oznakowanych płatnych miejscach 
postojowych w Podstrefach o których mowa w § 1: 

a) za postój do godziny - 3,00 zł, 

b) za drugą rozpoczętą godzinę postoju - 3,60 zł, 

c) za trzecią rozpoczętą godzinę postoju - 4,20 zł, 

d) za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 3,00 zł.”; 

2) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym pod warunkiem umieszczenia oryginału tej karty w widocznym 
miejscu pojazdu w sposób umożliwiający jej odczytanie,”; 

3) w § 10 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) w formie "abonamentu miesięcznego" lub "abonamentu kwartalnego".”; 

4) po § 14 dodaje się §14a w brzmieniu: 

„§ 14a. 1. "Abonament miesięczny" oraz "abonament kwartalny" przysługuje na jeden pojazd 
samochodowy osobom fizycznym, będącym właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadającym 
inny ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie samochodu, niezależnie od liczby posiadanych 
pojazdów, które: 

a) są zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub, 

b) są zameldowane w Katowicach na pobyt czasowy i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych 
w Katowicach lub, 

c)  rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach. 

2. Opłata miesięczna za korzystanie z "abonamentu miesięcznego" wynosi 200,00 zł. 

3. Opłata kwartalna za korzystanie z "abonamentu kwartalnego" wynosi trzykrotność wysokości 
opłaty miesięcznej, pomniejszoną o 20%.”; 

5) § 15 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 15. Warunki uzyskania i korzystania z "karty mieszkańca", "karty parkingowej" dla 
przedsiębiorców, "karty pojazdu hybrydowego", "karty pojazdu współdzielonego" dla operatorów flot, 
"abonamentu miesięcznego", "abonamentu kwartalnego" oraz abonamentu za korzystanie z zastrzeżonego 
stanowiska postojowego (koperty) określa Regulamin stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.”; 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. 1. Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 6, ustala się opłatę dodatkową w wysokości  
200,00 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 100,00 zł, w przypadku jej 
uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia, o którym mowa w § 4 Regulaminu 
wskazanego w § 7 niniejszej uchwały. 

2. Sposób pobierania opłaty dodatkowej określa wskazany w § 7 Regulamin.”; 

7) w § 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) podejmuje czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych w przypadku uchylania się 
od zapłaty opłaty dodatkowej.”; 

8) w załączniku nr 3: 

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wniesienie opłaty abonamentowej gotówką do kasy MZUiM  znajdującej się w Katowicach na ul. 
Warszawskiej 19 lub przelewem na wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice rachunek 
bankowy za korzystanie z czasowego lub całodobowego zastrzeżonego stanowiska postojowego 
(koperty), oraz za "kartę mieszkańca", "kartę parkingową" dla przedsiębiorców, "abonament 
miesięczny" i "abonamentu kwartalny",”, 

b) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W celu uregulowania opłaty w sposób określony w § 1 ust. 1 pkt 2 należy w urządzeniu wpisać 
numer rejestracyjny pojazdu, dokonać zapłaty i pobrać z urządzenia bilet potwierdzający zapłatę. Bilet 
należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający 
odczytanie go z zewnątrz.”, 

c) w § 3 uchyla się ust. 2, 

d) w § 4 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) bez widocznego oryginału karty parkingowej osoby niepełnosprawnej lub,”, 

e) w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) bez potwierdzenia opłacenia postoju w ramach jednej z form abonamentowych lub korzystania z 
stawki zerowej opłaty za postój pojazdu.”; 

9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

 
 

Maciej Biskupski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/740/21 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Regulamin uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, 
„karty pojazdu hybrydowego”, „karty pojazdu współdzielonego” dla operatorów flot, "abonamentu 

miesięcznego", "abonamentu kwartalnego" i abonamentu na postój pojazdu na czasowym lub 
całodobowym zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie) 

§ 1. 1. Dla uzyskania „karty mieszkańca” należy w Dziale Nadzoru Systemu Parkowania Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów (MZUiM) przy ul. Warszawskiej 19 w Katowicach: 

a) złożyć podanie, 

b) okazać do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania 
pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem. 

2. Dla uzyskania „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy należy złożyć w MZUiM: 

a) podanie zawierające numer NIP, REGON lub KRS, 

b) kserokopię dowodu rejestracyjnego, 

c) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem w przypadku gdy wnioskodawca nie jest jego 
właścicielem. 

3. Dla uzyskania „karty pojazdu współdzielonego” dla operatorów flot należy złożyć w MZUiM w Dziale 
Nadzoru Systemu Parkowania przy ul. Warszawskiej 19 w Katowicach wniosek o wpis do MRSW. „Karta 
pojazdu współdzielonego” przysługuje operatorom flot na pojazdy spalinowo-elektryczne (hybryda) – z emisją 
CO2 nie przekraczającą 95 g/km w warunkach jazdy miejskiej lub samochody elektryczne. Szczegółowe 
warunki jakie winien spełniać operator floty oraz pojazd celem uzyskania wpisu do MRSW określa Prezydent 
Miasta Katowice. Po dokonaniu wpisu do MRSW należy wnieść opłatę abonamentową, która jest warunkiem 
wydania „karty pojazdu współdzielonego”. Opłata za wydanie „karty pojazdu współdzielonego” jest 
bezzwrotna. 

4. Dla uzyskania abonamentu na korzystanie z czasowego lub całodobowego zastrzeżonego stanowiska 
postojowego (koperty) należy złożyć w MZUiM w Dziale Zabezpieczenia Ruchu Drogowego przy ul. J. 
Kantorówny 2a w Katowicach: 

a) podanie, 

b) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 

c) kserokopię dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych. 

5. Dla uzyskania „karty pojazdu hybrydowego” należy w MZUiM w Dziale Nadzoru Systemu Parkowania 
przy ul. Warszawskiej 19 w Katowicach: 

a) złożyć podanie, 

b) okazać do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego wraz z świadectwem homologacji albo 
zaświadczeniem producenta (importera) potwierdzającym spalinowo-elektryczny napęd pojazdu. 

6. Dla uzyskania „abonamentu miesięcznego” lub „abonamentu kwartalnego” należy w MZUiM w Dziale 
Nadzoru Systemu Parkowania  przy ul. Warszawskiej 19 w Katowicach: 

a) złożyć podanie, 

b) okazać do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania 
pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem, 

c) okazać do wglądu dokument potwierdzający rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w 
Katowicach, w przypadku jeżeli ta przesłanka ma być podstawą do uzyskania abonamentu. 
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§ 2. 1. Podania oraz wnioski wskazane w §1 rozpatruje MZUiM, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy 
prawa i potrzeby ruchu drogowego. 

2. Odmowa wydania „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu 
hybrydowego”, „karty pojazdu współdzielonego” dla operatorów flot, „abonamentu miesięcznego”, 
„abonamentu kwartalnego” lub odmowa udzielenia abonamentu na postój pojazdu na czasowym lub 
całodobowym zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie) następuje na piśmie. 

§ 3. 1. Każdemu mieszkańcowi można wydać jedną „kartę mieszkańca” na jeden pojazd samochodowy, 
niezależnie od liczby posiadanych pojazdów. 

2. „Karta mieszkańca” uprawnia do postoju oznaczonego w niej pojazdu na jednym z dwóch wskazanych 
ciągów postojowych położonych w pobliżu miejsca jego zameldowania. 

3. Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania karty obejmuje 
pełne miesiące. 

§ 4. 1. Każdemu przedsiębiorcy można wydać jedną „kartę parkingową” dla przedsiębiorców na jeden 
pojazd samochodowy, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów. 

2. Karta parkingowa dla przedsiębiorców uprawnia do postoju wskazanego w niej pojazdu na terenie strefy 
płatnego parkowania miasta Katowice. 

3. Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania karty obejmuje 
pełne miesiące. 

§ 5. 1. „Kartę pojazdu współdzielonego” dla operatorów flot w liczbie jednej na każdy pojazd można 
wydać podmiotowi, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i dzierżawy samochodów 
osobowych w formie współdzielonej (car-sharing), pod warunkiem, że dany pojazd jest wynajmowany lub 
dzierżawiony w formie współdzielonej (car-sharing) i zapewni udostępnienie w granicach Miasta Katowice 
floty pojazdów w ilości co najmniej 30 sztuk. 

2. „Karta pojazdu współdzielonego” dla operatorów flot uprawnia do postoju wskazanego w niej pojazdu 
na terenie całej strefy płatnego parkowania miasta Katowice. 

3. Kartę wydaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące oraz nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas 
obowiązywania karty obejmuje pełne miesiące. 

4. Na miejscach postojowych wyznaczonych i oznakowanych jako miejsca postojowe (koperty) zastrzeżone 
dla postoju pojazdów współdzielonych dozwolony jest postój wyłącznie samochodów należących do floty 
samochodów współdzielonych, posiadających „kartę pojazdu współdzielonego” dla operatorów flot. 

§ 6. 1. „Karta pojazdu hybrydowego” uprawnia do nieodpłatnego postoju pojazdu samochodowego, w niej 
określonego na terenie całej strefy płatnego parkowania Miasta Katowice. 

2. Mieszkaniec posiadający zameldowanie na pobyt stały w Mieście Katowice uprawniony jest do 
ubiegania się o „kartę pojazdu hybrydowego” dla każdego pojazdu, którego jest właścicielem. 

3. Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania karty obejmuje 
pełne miesiące. 

§ 7. 1. "Abonament miesięczny" uprawnia do postoju pojazdu samochodowego dla którego został wydany 
na terenie całej strefy płatnego parkowania Miasta Katowice przez okres 30 dni. 

2. "Abonament kwartalny" uprawnia do postoju pojazdu samochodowego dla którego został wydany na 
terenie całej strefy płatnego parkowania Miasta Katowice przez okres 90 dni. 

§ 8. 1. Abonamentu na korzystanie z czasowego lub całodobowego zastrzeżonego stanowiska postojowego 
udziela się na czas określony obejmujący pełne miesiące, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok. 

2. Stanowisko postojowe wyznaczone zostaje w terenie przez MZUiM. 

§ 9. 1. Wszystkie opłaty abonamentowe uiszczane są z góry za cały wnioskowany okres gotówką w kasie 
MZUiM lub przelewem na rachunek bankowy MZUiM. 
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2. Uiszczenie opłaty i spełnienie pozostałych warunków przewidzianych niniejszą uchwałą jest warunkiem 
wprowadzenia do systemu informatycznego MZUiM faktu wydania "karty mieszkańca", "karty parkingowej" 
dla przedsiębiorców, "karty pojazdu współdzielonego", "abonamentu miesięcznego" lub "abonamentu 
kwartalnego". 

3. Opłaty nie podlegają zwrotowi. 

§ 10. Zabrania się udostępniania czasowego lub całodobowego zastrzeżonego stanowiska postojowego 
osobom trzecim.
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