
Uchwała Nr XLVII/623/02 

Rady Miejskiej Katowic 

z dnia 25 marca 2002 r. 

 
w sprawie określenia zasad pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych na terenie Katowic. 
 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / 
tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 / oraz art.13 ust. 2 pkt 4, ust. 2a i 2b ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz.838 z późn. zm./, 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad 
wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych / Dz. U. Nr 51 
poz. 608 / 
 
 

RADA MIEJSKA KATOWIC 

uchwala: 

 
1. Wprowadzić opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze 

określonym w Zarządzeniu Nr 69/2002 Prezydenta Katowic z dnia 8 marca 2002r. zwane dalej 
„opłatami”. 

 
2. Wprowadzić stawkę podstawową - opłatę za jedną godzinę parkowania pojazdu samochodowego 

w wysokości 2,20 zł.  
 
3. Opłaty są pobierane w dni powszednie: 

- od poniedziałku do piątku od godziny 800 do 1800. 
- w soboty od godziny   800 do 1400. 

 
4. Miejsca do parkowania na obszarze, o którym mowa w punkcie 1 są niestrzeżone. 
 
5. Opłaty o których mowa w punkcie 1 będą pobierane przy użyciu parkomatów i elektronicznych 

kart parkingowych – jednorazowych i wielorazowych. 
 
6. Wprowadzić zróżnicowane stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych pobieranych 

przy zastosowaniu wielorazowych elektronicznych kart parkingowych; 
 

a/ centrum      
 - za pierwszą godzinę parkowania   - 75 % stawki podstawowej, 
 - za każdą następną godzinę parkowania  - 100 % stawki podstawowej, 
 

b/ obszar przyległy  
- za pierwszą godzinę parkowania  - 50 % stawki podstawowej, 
- za każdą następną godzinę parkowania - 75% stawki podstawowej. 

 
7. Przy uiszczaniu opłat z zastosowaniem jednorazowych elektronicznych kart parkingowych, stawki 

opłat, o których mowa w punkcie 1 wynoszą 100 % stawki podstawowej - za jedną godzinę 
parkowania. 

 
8. Z ogólnodostępnych płatnych miejsc postojowych można wyznaczyć do 20% wydzielonych 

stanowisk postojowych zastrzeżonych (kopert) na prawach wyłączności. 
 

9. Opłata miesięczna za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym / 
kopercie / na prawach wyłączności wynosi: 
a/ centrum  150 - krotność stawki podstawowej za jedno normatywne stanowisko postojowe, 



 
b/ obszar przyległy -125 - krotność stawki podstawowej za jedno normatywne stanowisko 
postojowe, 

 
c/ pełną wielokrotność, po zaokrągleniu w górę, do pełnej złotówki, opłat o których mowa w 

punktach 8a i 8b, za "koperty" o wymiarach większych od normatywu dla samochodu 
osobowego, proporcjonalnie do powiększonych wymiarów "koperty". 

 
10. Wyznaczać dla osób niepełnosprawnych miejsca postojowe odpowiednio oznakowane, stosownie 

do zgłaszanych potrzeb. 
 
11. Ustalić zerową stawkę opłat za korzystanie z miejsc postojowych o których mowa w pkt. 9, dla 

osób niepełnosprawnych posiadających uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków 
drogowych. 

 
12. Wprowadzić "Kartę mieszkańca" dla właścicieli samochodów, którzy zamieszkują przy ulicach, 

gdzie pobierana jest opłata za parkowanie. 
 

13. Karta Mieszkańca uprawnia: 
 
a) od poniedziałku do piątku do: 

- bezpłatnego postoju    - w godz. od 1600 do 1800, 
- bezpłatnego postoju do 1 godz.  - w godz. od 800 do 1600, 
- 80% ulgi przy korzystaniu z miejsc postojowych przy postojach dłuższych niż 1 godzina. 

b) do bezpłatnego postoju w soboty. 
 

14. "Karta mieszkańca" przysługuje dla każdego mieszkańca na jeden pojazd samochodowy. 
 
15. Wprowadzić możliwość użytkowania "Karty mieszkańca", o której mowa w pkt. 11 w formie opłaty 

abonamentowej. 
- tygodniowej,  
- miesięcznej, 
- kwartalnej. 

 
Przy wykupie abonamentu zastosować dodatkowe ulgi w opłatach postojowych  
odpowiednio:  

- przy wykupie abonamentu na co najmniej 1 miesiąc -ulga w opłatach wynosi 85%, 
- przy wykupie abonamentu na co najmniej 1 kwartał -ulga w opłatach wynosi 90%. 

 
 
16. Wprowadzić "Kartę zaopatrzenia", wydawaną zgodnie z adresem prowadzonej działalności 

gospodarczej dla podmiotów zlokalizowanych przy ulicach, na których pobierana jest opłata za 
parkowanie pojazdów. 

 
17. "Karta zaopatrzenia" upoważnia: 

- w godzinach od 800 do 1000 - do 1 godziny bezpłatnego postoju,  
- w godzinach od 1000 do 1800 - do 1 godziny postoju z 65% ulgą w opłatach  

       postojowych. 
 
18. Wprowadzić abonament postojowy dla celów zaopatrzeniowych w godzinach od 1000 do 1800 

wyłącznie w celu wykonania zaopatrzenia.  
 
19. Opłata miesięczna za abonament postojowy dla celów zaopatrzeniowych wynosi 100 -krotność 

stawki podstawowej za jedno normatywne stanowisko postojowe. 
 
20. Warunki korzystania z uprawnień ustalonych w pkt. 7, 11, 15, 17, tj.: 

- parkowanie na wydzielonych stanowiskach postojowych zastrzeżonych (kopertach) na 
prawach wyłączności,  
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- karty mieszkańca, 
- karty zaopatrzenia, 
- abonamentu postojowego dla zaopatrzenia, określi Zarząd Miasta. 

 
21. W razie stwierdzenia nieuiszczenia opłaty, o której mowa w punkcie 5 i 8 pobierana jest kara 

pieniężna w wysokości 50,00 zł. 
  
22. Kontrolę uiszczania opłat przez kierowców za parkowanie pojazdów samochodowych w 

wyznaczonym obszarze sprawować będzie Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. 
  
23. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach będzie:  

a/ pobierać opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach, 
b/ pobierać kary pieniężne za parkowanie bez uiszczenia opłat. 

 
24. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach może upoważnić do kontroli uiszczenia opłat oraz do 

ich pobierania inne jednostki organizacyjne. 
 
25. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowice. 
 
26. Tracą moc uchwały: 

- Nr XXXIII/437/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie określenia 
zasad pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na 
terenie Katowic, 
- Nr XXXIX/513/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 10 września 2001r. zmieniająca uchwałę Nr 
XXXIII/437/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 26 marca 2001r. w sprawie określenia zasad 
pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie 
Katowic.  

 
27. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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