
Uchwała Nr XXXIX/513/01  
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 10 września 2001 r.  

zmieniająca uchwałę 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.  

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 
1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm./ oraz art.13 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych /tj. 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. W uchwale 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 dokonać następujących zmian:  
1) punkt 1 otrzymuje brzmienie:  
"1. Przyjąć obszar na terenie miasta Katowice, na którym mogą być pobierane opłaty za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych określony przez 
zarządzającego ruchem na drogach, w mieście na prawach powiatu, w uzgodnieniu z 
Zarządem Miasta Katowice."  
2) punkt 3 otrzymuje brzmienie:  
"3. Obszar, na którym mogą być pobierane opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych ograniczyć następującymi ulicami: Al. Górnośląska, ul. W.Stwosza, ul. 
Szeligiewicza, ul. Poniatowskiego, ul. Mikołowska, ul. Sądowa, ul. Sobieskiego, ul. Mickiewicza, 
ul. Sokolska, ul. Chorzowska, Al. Roździeńskiego, ul. Bankowa, ul. Warszawska, ul. 
Graniczna."  
3) punkt 4 otrzymuje brzmienie:  
"4. Obszar, o którym mowa w punkcie 3 dzieli się na :  
a) centrum - wyznaczone ulicami: linia kolejowa (od ul. Damrota do ul. Sądowej), ul. Sądowa, 
Pl. Wolności, ul. Sokolska, ul. Chorzowska, Rondo, Al. Roździeńskiego, ul. Bankowa, ul. 
Damrota.  
b) strefę przyległą obejmującą obszar, o którym mowa w punkcie 3 pomniejszoną o centrum 
określone w punkcie 4a)."  

2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowice.  
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  

 
/-/ Wojciech Boroński  

 


