
 

 

UCHWAŁA NR XXII/551/20 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 30 lipca 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 r., poz. 470 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 

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 2020 r. poz. 1057) 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. „Regulamin poboru opłat w strefie płatnego parkowania miasta Katowice (SPP)” stanowiący załącznik 

nr 3 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 z późn. zm.) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Katowice 

 

 

Maciej Biskupski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Poz. 6116



Załącznik do uchwały Nr XXII/551/20 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

 

REGULAMIN POBORU OPŁAT W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA MIASTA KATOWICE 

(SPP) 

§ 1. 1.  Opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP uiszcza się poprzez: 

1) wniesienie opłaty przy pomocy aplikacji mobilnej jednego z operatorów wskazanych przez Miejski Zarząd 

Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM), 

2) wniesienie opłaty w automatach do poboru opłat za postój pojazdów (parkomaty), 

3) wniesienie opłaty abonamentowej gotówką do kasy MZUiM  znajdującej się w Katowicach na  

ul. Warszawskiej 19 lub przelewem na wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice rachunek 

bankowy za korzystanie z czasowego lub całodobowego zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), 

oraz za „kartę mieszkańca” i „kartę parkingową” dla przedsiębiorców, 

4) wniesienie opłaty abonamentowej przelewem na wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice 

rachunek bankowy za „kartę pojazdu współdzielonego” dla operatorów floty. 

2. Brak możliwości uregulowania opłaty w jednej z w/w form nie zwalnia z obowiązku jej terminowego 

uregulowania. 

§ 2. W celu uregulowania opłaty w sposób określony w § 1 ust. 1 pkt 2 należy pobrać z urządzenia bilet 

potwierdzający zapłatę i umieścić go w widocznym miejscu pojazdu. 

§ 3. 1.  Korzystający z pojazdu realizującego postój w SPP zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 

niezwłocznie po jego rozpoczęciu. 

2. W sposób określony w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 można regulować wyłącznie opłaty za postój pojazdu 

realizowany w danym dniu. 

3. Kwota opłaty za niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi. 

§ 4. 1.  Kontrolę uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP sprawują Kontrolerzy Strefy 

Płatnego Parkowania. 

2. Kontroler Strefy Płatnego Parkowania dokumentuje postój przy pomocy zdjęć oraz wystawia 

zawiadomienie, w którym określa datę, miejsce, godzinę postoju oraz numer rejestracyjny pojazdu 

samochodowego w przypadku stwierdzenia postoju pojazdu samochodowego w SPP: 

1) bez widocznego dowodu uiszczenia opłaty w postaci opłaconego biletu z parkomatu lub stwierdzenia na 

podstawie biletu przekroczenia czasu, na który postój został opłacony, 

2) bez otrzymania od operatora aplikacji mobilnej potwierdzenia wniesienia opłaty lub otrzymania informacji 

o przekroczeniu czasu, na który postój został opłacony, 

3) bez widoczniej „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu 

hybrydowego”, „karty pojazdu współdzielonego” oraz karty parkingowej osoby niepełnosprawnej. 

3. Kontroler Strefy Płatnego Parkowania nie podejmuje czynności, o których mowa w ust. 2 w przypadku 

stwierdzenia, że pojazd odbywający postój w SPP jest pojazdem elektrycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 12 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 umieszczane jest za wycieraczką pojazdu lub w innym 

widocznym miejscu. Potwierdzenie zawiadomienia archiwizowane jest w MZUiM. 

5. Obowiązek dokonania opłaty dodatkowej wynikającej z nieuiszczenia opłaty za postój pojazdów w SPP 

powstaje z mocy prawa i jego powstanie jest niezależne od faktycznego otrzymania zawiadomienia opisanego 

w ust. 2. 
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§ 5. 1.  Opłata dodatkowa, o której mowa w § 4 ust. 5 może być wniesiona gotówką do kasy MZUiM 

wskazanej w § 1 ust. 1 pkt 3 lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta 

Katowice. Opis przelewu powinien zawierać datę postoju oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego 

lub numer zawiadomienia. 

2. W przypadku stwierdzenia przez MZUiM braku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 14 dni od 

wskazanej w zawiadomieniu daty postoju pojazdu samochodowego w SPP podlega ona ściągnięciu w trybie 

egzekucji administracyjnej. 

§ 6. Numer rachunku bankowego o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i § 5 ust. 1 określa Prezydent Miasta 

Katowice. 
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