Uchwała nr XVII/301/03
Rady Miejskiej Katowic
z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach
publicznych na obszarze Katowic.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), oraz art. 13 ust.1 pkt 1,
ust. 3, art. 13b, art. 13f, art. 40a ust.1, art. 40d ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)
Rada Miejska Katowic
uchwala:
§ 1. Ustalić na terenie Katowic strefę płatnego parkowania, na obszarze której będzie pobierana
opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
§ 2.1.Strefę płatnego parkowania wyznaczają następujące ulice: al. Walentego Roździeńskiego,
ul. Murckowska, ul. Pszczyńska, ul. 73 Pułku Piechoty, ul. Kolejowa, od zachodu linia
kolejowa /od ul. Kolejowej do autostrady A-4/, autostrada A-4, ul. Bocheńskiego
ul. Bracka, północna granica miasta /od ul. Brackiej do al. W. Roździeńskiego/.
2. Z obszaru strefy ustalonej w ust. 1 wyodrębnić :
a) strefę śródmiejską ograniczoną ulicami: ul. Mikołowska, ul. Franciszka Żwirki
i Stanisława Wigury, ul. Tadeusza Kościuszki, pl. Karola Miarki, ul. Jagiellońska,
ul. Józefa Lompy, ul. Henryka Dąbrowskiego, ul Francuska, ul. Warszawska,
ul. Bankowa, ul. Stanisława Moniuszki, al. Wojciecha Korfantego /do ul. Piastowskiej/,
ul. Piotra Skargi, ul. Sokolska, ul. Adama Mickiewicza, ul. Jana III Sobieskiego,
ul. Gliwicka, pl. Wolności, ul. Sądowa,
b) strefę centralną ograniczoną ulicami: od południa linia kolejowa /od ul. Francuskiej
do ul. J. Słowackiego/, ul. Francuska, ul. Warszawska, ul. Szkolna, ul. Stanisława
Moniuszki, al. Wojciecha Korfantego, ul. Piotra Skargi, ul. Juliusza Słowackiego.
3. Granice poszczególnych stref przedstawione w formie graficznej stanowią załączniki
nr 1 i nr 2 do uchwały.
§ 3. Miejsca do parkowania w strefie płatnego parkowania są niestrzeżone.
§ 4. W strefie płatnego parkowania Prezydent Miasta Katowice w uzgodnieniu z Miejskim
Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach wyznaczać będzie miejsca przeznaczone
na parkowanie w tym zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty).

§ 5.1. Na obszarze strefy centralnej i strefy śródmiejskiej opłata za parkowanie pojazdów będzie
pobierana w dni robocze.:
- od poniedziałku do piątku od godziny 900 do 1700,
- w soboty od godziny 900 do 13.00
2. W pozostałej części strefy płatnego parkowania, opłata za parkowanie pojazdów będzie
pobierana okresowo, na wydzielonych ciągach postojowych po zatwierdzeniu zmian
w organizacji ruchu przez Prezydenta Miasta Katowice.
§ 6. Wprowadzić następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego
parkowania:
a) w strefie centralnej:
- za pierwszą godzinę parkowania
2,50 zł
- za drugą i trzecią godzinę parkowania
3,00 zł
- za każdą następną godzinę parkowania
2,50 zł
b) w strefie śródmiejskiej oraz pozostałej części strefy płatnego parkowania
- za każdą godzinę parkowania
2,00 zł
§ 7. Opłaty, o których mowa w § 6 będą pobierane przy użyciu parkomatów i elektronicznych
kart parkingowych jednorazowych i wielorazowych lub przez upoważnionych pracowników
zarządu drogi.
§ 8. Na obszarze strefy centralnej i strefy śródmiejskiej z ogólnodostępnych płatnych miejsc
postojowych wyznaczyć do 20% zastrzeżonych stanowisk postojowych (kopert) w celu
korzystania z nich na prawach wyłączności.
§ 9. Opłata miesięczna za parkowanie na zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie)
wynosi:
a) w strefie centralnej
330,00 zł,
b) w strefie śródmiejskiej i pozostałej części strefy płatnego parkowania
275,00 zł,
c) wielokrotność opłat o których mowa w punktach a) i b) za „koperty” o wymiarach
większych od normatywu dla samochodu osobowego, proporcjonalnie do powiększonych
wymiarów „koperty”, po zaokrągleniu do pełnej złotówki.
§10. Wyznaczyć, odpowiednio do potrzeb, oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób
niepełnosprawnych.
§11. Ustalić zerową stawkę opłat za korzystanie z miejsc postojowych, o których mowa w §10
dla osób posiadających kartę parkingową osoby niepełnosprawnej.
§12. Wprowadzić :
1) zryczałtowaną opłatę w formie:
a) karty mieszkańca,
b) karty zaopatrzenia,
2) abonamentową opłatę w formie:
a) karty mieszkańca,
b) karty postojowej dla przedsiębiorców,
c) abonament zaopatrzeniowy dla przedsiębiorców.
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§ 13. Karta mieszkańca, o której mowa §12 pkt 1) lit.a):
1) przysługuje właścicielom samochodów, którzy zamieszkują przy ulicach gdzie pobierana
jest opłata za parkowanie, dla każdego mieszkańca na jeden pojazd samochodowy,
2) uprawnia do następujących ulg w opłatach parkingowych:
a) od poniedziałku do piątku
- bezpłatnego postoju w godzinach od 900 do 1000 oraz w godzinach od 1600 do 1700,
- 80% ulgi przy korzystaniu z miejsc postojowych w pozostałym czasie pobierania
opłat za parkowanie,
b) bezpłatnego postoju w soboty.
§ 14. Karta zaopatrzenia o której mowa §12 pkt 1) lit.b):
1) wydawana jest dla przedsiębiorców zgodnie z adresem prowadzonej działalności
gospodarczej zlokalizowanej przy ulicach, na których pobierana jest opłata
za parkowanie pojazdów,
2) upoważnia do 50 % ulgi w opłatach parkingowych w godzinach od 900 do 1100
wyłącznie w celu wykonania zaopatrzenia, na ulicach gdzie pobierana jest opłata za
postój samochodów,
§ 15. Karta mieszkańca o której mowa §12 pkt 2) lit. a):
1) może obejmować okres:
a) tygodniowy,
b) miesięczny,
c) kwartalny,
2) upoważnia do zastosowania dodatkowej ulgi w opłatach postojowych:
a) dla abonamentu miesięcznego ulga w opłatach wynosi 85 %,
b) dla abonamentu kwartalnego ulga w opłatach wynosi 90 %.
§ 16.1. Karta postojowa dla przedsiębiorców o której mowa §12 pkt 2) lit. b):
1) upoważnia do parkowania w godzinach od 900 do 1700 wyłącznie w celach
wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej przy ulicach, na których
pobierana jest opłata za parkowanie pojazdów,
2) przysługuje przedsiębiorcom na jeden pojazd samochodowy.
2. Opłata miesięczna za kartę postojową dla przedsiębiorców wynosi 220,00 zł.
§ 17. Abonament zaopatrzeniowy dla przedsiębiorców, o którym mowa w § 12 pkt 2 lit.c)
1) upoważnia do postoju wyłącznie w czasie wykonywanych czynności zaopatrzeniowoobsługowych, wyłącznie w celach wynikających z prowadzonej działalności
gospodarczej przy ulicach, na których został ograniczony ruch kołowy, zaś czas
postoju nie może przekraczać 1 godziny,
2) przysługuje przedsiębiorcom na jeden pojazd samochodowy,
3) opłata miesięczna za abonament postojowy dla przedsiębiorców wynosi 220,00 zł.
§ 18. Warunki korzystania z uprawnień określonych w §8, §13, §14, §15, §16 i §17, dotyczących
parkowania na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) w celu korzystania
z nich na prawach wyłączności, korzystania z karty mieszkańca, karty zaopatrzenia oraz
karty postojowej dla przedsiębiorców, abonamentu postojowego dla przedsiębiorców
określi Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.
§ 19. Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 6 lub § 9 pobierana będzie przez Miejski
Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł.
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§ 20. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach;
1) pobiera:
a) opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania,
b) opłatę dodatkową, o której mowa w §19,
2) sprawuje kontrolę uiszczania opłat przez kierowców za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie płatnego parkowania,
3) prowadzi egzekucję nieuiszczonych w terminie opłat, o których mowa w pkt.1) w trybie
określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 21. Opłaty, o których mowa w § 6, § 9 i § 19 stanowią przychody środka specjalnego
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z przeznaczeniem na budowę,
przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg.
§ 22. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 23. Traci moc uchwała Nr XLVII/623/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 25 marca 2002r.
w sprawie określenia zasad pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych na terenie Katowic.
§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Katowic
Jerzy Forajter
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