
UCHWAŁA NR XLVII/1103/14

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 13b ust. 3 i ust. 4, art. 13f ust. 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 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 aktów prawnych 
(Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie 
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. W Regulaminie poboru opłat w strefie płatnego parkowania miasta Katowice (SPP) stanowiącym załącznik 
nr 2 do uchwały nr XXXIV/755/13 Rady Miasta Katowice z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 2541), § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Korzystający z pojazdu parkującego w SPP zobowiązany jest do uiszczenia opłaty niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zaparkowania pojazdu. 

2.  Przy obliczaniu terminu określonego w ust. 1 nie uwzględnia się dnia zaparkowania pojazdu. 

3.  Jeżeli koniec terminu określonego w ust. 1 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
ten upływa dnia następnego. 

4.  Wpłaty zrealizowane po upływie terminu określonego w ust. 1 podlegają zaliczeniu na poczet 
opłaty dodatkowej opisanej w § 7 ust. 1 Regulaminu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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