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UCHWAŁA NR XXI/494/20
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 30 czerwca 2020 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 13b ust. 3 i ust. 4 pkt 1 lit. a, 2, 3, art. 13f
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 470) oraz
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. W „Regulaminie pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania miasta Katowice (SPP)”
stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Nr XIII/295/19 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na
obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7295) wprowadzić następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wniesienie opłaty gotówką, bankową kartą płatniczą lub przy pomocy Śląskiej Karty Usług Publicznych
(ŚKUP) – w automatach do poboru opłat za postój pojazdów (parkomaty).”;
2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za postój pojazdów samochodowych w SPP można uiścić w parkomatach przy użyciu
gotówki, bankowej karty płatniczej lub ŚKUP.”;
3) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W celu uregulowania opłaty w sposób określony w ust. 1 należy wybrać czas postoju i wpisać
numer rejestracyjny pojazdu. Po uzyskaniu informacji o kwocie należnej za postój należy wybrać formę
płatności – gotówką, bankową kartą płatniczą lub ŚKUP i dokonać zapłaty. Otrzymany bilet
potwierdzający zapłatę należy umieścić w widocznym miejscu pojazdu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice
Maciej Biskupski

