
Uchwała nr XIX/334/04 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 19 stycznia 2004r. 

 
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, art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), w związku z art. 13 
ust.1 pkt 1, art. 13b ust. 1-5 i ust. 7,  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: 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. Mariacka 
/od ul. Francuskiej do pl. ks. Emila Szramka/, 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.  

 
2. Granice strefy płatnego parkowania przedstawia w formie graficznej załącznik   

do uchwały.  
 

§ 3. Miejsca do parkowania w strefie płatnego parkowania są niestrzeżone. 
 
§ 4. Na obszarze strefy  płatnego parkowania  opłata za parkowanie pojazdów będzie  pobierana 

w dni robocze , od poniedziałku do piątku, od godziny 900 do 1700.  
 
§ 5. Ustalić następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów  na oznakowanych płatnych 

miejscach  postojowych: 
a) za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania  - 1,50 zł,   
b) za drugą  rozpoczętą godzinę parkowania  - 1,80 zł,  
c) za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania  - 2,00 zł,  
d) za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania - 1,50 zł.  

 
§ 6. Opłaty, o których mowa w § 5 będą  pobierane  przez upoważnionych pracowników 

Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach bezpośrednio lub przy użyciu  urządzeń 
technicznych.  
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§ 7. Opłata  abonamentowa miesięczna za parkowanie na zastrzeżonym stanowisku postojowym 

(kopercie) w strefie płatnego parkowania wynosi - 275,00 zł.   
 
§ 8. Ustalić  zerową  stawkę  opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc przeznaczonych 

dla pojazdów samochodowych uprawnionych  osób niepełnosprawnych. 
  
§ 9. Wprowadzić następujące opłaty abonamentowe: 
       1)  w formie „karty mieszkańca” dla mieszkańców, 

2)  w formie „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, 
 
§ 10. „Karta mieszkańca”przysługuje właścicielom samochodów, którzy zamieszkują w strefie 

płatnego parkowania, dla każdego mieszkańca na jeden pojazd samochodowy i  uprawnia 
do korzystania z oznaczonych miejsc postojowych. 
   

§ 11. Wprowadzić następujące stawki opłat za korzystanie z „karty mieszkańca”: 
a) za jeden miesiąc - 30,00 zł, 
b) za jeden kwartał - 70,00 zł . 

  
§ 12.1. „Karta parkingowa” dla   przedsiębiorców  przysługuje  podmiotom,  które   prowadzą 
             działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania, na jeden pojazd samochodowy       
             i uprawnia do korzystania z oznaczonych miejsc postojowych. 

2. Opłata   miesięczna   za   korzystanie    z  „karty parkingowej”    dla    przedsiębiorców 
      wynosi   -   180,00 zł. 

 
§ 13. Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 5 lub za każdorazowe parkowanie bez ważnego 

abonamentu, pobierana będzie przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach opłata 
dodatkowa w wysokości 50,00 zł.  

 
§ 14. Miejski Zarząd Ulic i  Mostów w Katowicach; 

1) pobiera opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 
i opłatę dodatkową,  

  2) sprawuje kontrolę uiszczania opłat przez kierowców za parkowanie pojazdów 
samochodowych w strefie płatnego parkowania, 

 3) prowadzi egzekucję nieuiszczonych opłat . 
 

§ 15. Opłaty stanowią przychody środka specjalnego przy Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów               
w Katowicach. 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Katowic 

 
Jerzy Forajter 
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