UCHWAŁA 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
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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 2068 ze
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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Ustalić na terenie Katowic strefę płatnego parkowania, na obszarze których będzie pobierana opłata za
postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w skład której wchodzą następujące podstrefy:
1) Podstrefa „Śródmieście”,
2) Podstrefa „Ceglana – Wita Stwosza”.
§ 2. 1. W granicach, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, podstrefę płatnego parkowania
„Śródmieście” wyznaczają następujące ulice: ul. Mikołowska, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, ul.
Tadeusza Kościuszki, pl. Karola Miarki, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Jagiellońska, ul. Józefa Lompy, ul.
Henryka Dąbrowskiego, ul. Francuska, ul. Warszawska, ul. Szkolna, ul. Stanisława Moniuszki, ul.
Uniwersytecka, ul. Piastowska, al. Wojciecha Korfantego, ul. Piotra Skargi, ul. Sokolska, ul. Adama
Mickiewicza, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Gliwicka, pl. Wolności, ul. Sądowa.
2. W granicach, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, podstrefę płatnego parkowania
„Ceglana – Wita Stwosza” stanowią następujące ulice: ul. Ceglana na odcinku od ul. Meteorologów do ul.
Tadeusza Kościuszki oraz ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Ceglanej do wiaduktu nad Aleją Górnośląską
(autostradą A4).
§ 3. 1. Granice Podstrefy „Śródmieście” przedstawia w formie graficznej załącznik nr 1 do uchwały,
natomiast granice Podstrefy„Ceglana – Wita Stwosza” – załącznik nr 2 do uchwały.
2. W granicach strefy wyznacza się:
1) oznakowane miejsca postojowe (koperty) zastrzeżone dla wyłącznego postoju pojazdów posiadających
"kartę pojazdu współdzielonego”,
2) oznakowane miejsca postojowe (koperty) zastrzeżone dla wyłącznego postoju pojazdów elektrycznych na
czas ładowania przy punktach ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, o
których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach
alternatywnych,
3) czasowe lub całodobowe zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty).
§ 4. Stanowiska postojowe w strefie płatnego parkowania są niestrzeżone.
§ 5. Na obszarze strefy płatnego parkowania, w miejscach oznaczonych co najmniej pionowym znakiem D18 „parking” opłata za postój pojazdów będzie pobierana w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godziny
9:00 do 16:30.
§ 6. Ustalić następujące stawki opłat za postój pojazdów na oznakowanych płatnych miejscach
postojowych:
1) na obszarze Podstrefy „Śródmieście”:
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a) za postój do godziny - 2,00 zł,
b) za drugą rozpoczętą godzinę postoju - 2,40 zł,
c) za trzecią rozpoczętą godzinę postoju - 2,80 zł,
d) za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł.
2) na obszarze Podstrefy „Ceglana – Wita Stwosza”:
a) za postój do godziny - 3,00 zł,
b) za drugą rozpoczętą godzinę postoju - 3,60 zł,
c) za trzecią rozpoczętą godzinę postoju - 4,20 zł,
d) za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 3,00 zł.
§ 7. Sposób pobierania opłat, o których mowa w § 6 określa Regulamin poboru opłat w strefie płatnego
parkowania miasta Katowice (SPP), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
§ 8. 1. Opłata abonamentowa miesięczna za postój pojazdu na czasowym zastrzeżonym stanowisku
postojowym (kopercie) w strefie płatnego parkowania w okresie nie dłuższym niż w godzinach od 8:00 do
17:30 wynosi 250,00 zł.
2. Opłata abonamentowa miesięczna za postój pojazdu na całodobowym zastrzeżonym stanowisku
postojowym (kopercie) w strefie płatnego parkowania wynosi 400,00 zł.
§ 9. Ustalić zerową stawkę opłat:
1) dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym pod warunkiem umieszczenia jej w widocznym miejscu pojazdu w sposób
umożliwiający jej odczytanie,
2) dla pracowników następujących służb, poruszających się podczas wykonywania obowiązków służbowych,
pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:
a) Straży Miejskiej,
b) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
c) pogotowia gazowego,
d) pogotowia energetycznego,
e) pogotowia ciepłowniczego,
f) pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
g) oczyszczania miasta,
3) dla organów władzy publicznej, kontroli państwowej i ochrony prawa, organów administracji rządowej,
województwa śląskiego i miasta Katowice oraz instytucji użyteczności publicznej za korzystanie z
wyznaczonych stanowisk postojowych,
4) dla mieszkańców posiadających zameldowanie na pobyt stały w Mieście Katowice będących właścicielami
pojazdów samochodowych posiadających układ napędowy spalinowo-elektryczny (hybryda) i
posiadających „kartę pojazdu hybrydowego” wydaną na zasadach określonych w załączniku nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 10. Wprowadzić następujące opłaty abonamentowe:
1) w formie „karty mieszkańca” dla mieszkańców,
2) w formie „karty parkingowej” dla przedsiębiorców,
3) w formie „karty pojazdu współdzielonego” dla operatorów flot.
§ 11. „Karta mieszkańca” przysługuje na jeden pojazd samochodowy osobom, które są zameldowane na
pobyt stały w strefie płatnego parkowania, będącym właścicielami pojazdów samochodowych lub
posiadającym inny ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie samochodu.
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§ 12. Wprowadzić następujące stawki opłat za korzystanie z „karty mieszkańca”:
a) za jeden miesiąc - 20,00 zł,
b) za jeden kwartał - 50,00 zł.
§ 13. 1. „Karta parkingowa” dla przedsiębiorców przysługuje na jeden pojazd samochodowy:
1) osobom fizycznym, których główne stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w
strefie płatnego parkowania miasta Katowice,
2) osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej z główną siedzibą
zarejestrowaną w strefie płatnego parkowania miasta Katowice.
2. Opłata miesięczna za korzystanie z „karty parkingowej” dla przedsiębiorców wynosi 250,00 zł.
§ 14. 1. „Karta pojazdu współdzielonego” dla operatorów flot przysługuje na każdy osobowy pojazd
samochodowy ujęty w Miejskim Rejestrze Samochodów Współdzielonych (MRSW) podmiotom, które
prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych w formie
współdzielonej (car-sharing), pod warunkiem, że dany pojazd jest wynajmowany lub dzierżawiony w formie
współdzielonej (car-sharing).
2. Opłata miesięczna za korzystanie z „karty pojazdu współdzielonego” dla operatorów flot za jeden
osobowy pojazd samochodowy wynosi:
a) dla pojazdu z napędem elektrycznym – 10,00 zł,
b) dla pojazdu z napędem spalinowo-elektrycznym (hybryda) z emisją CO2 do 95 g/km jazdy w cyklu miejskim
– 25,00 zł.
§ 15. Warunki uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców,
„karty pojazdu hybrydowego”,. „karty pojazdu współdzielonego” dla operatorów flot oraz abonamentu za
korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) określa Regulamin stanowiący załącznik nr 4
do uchwały.
§ 16. 1. Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 6, pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości
50,00 zł.
2. Sposób pobierania opłaty dodatkowej określa wskazany w § 7 Regulamin.
§ 17. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach;
1) pobiera opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i opłatę dodatkową,
2) sprawuje kontrolę uiszczania opłat przez kierowców za postój pojazdów samochodowych w strefie
płatnego parkowania,
3) prowadzi egzekucję nieuiszczonych opłat.
§ 18. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 19. Traci moc uchwała nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze
miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4755 ze zm.).

Id: AF155E89-DAF5-4659-892E-032D245E9827. Podpisany

Strona 3

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

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Maciej Biskupski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/295/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 października 2019 r.
PODSTREFA "ŚRÓDMIEŚCIE"
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/295/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 października 2019 r.
PODSTREFA "CEGLANA - WITA STWOSZA"
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/295/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 października 2019 r.
REGULAMIN POBORU OPŁAT W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA MIASTA KATOWICE
(SPP)
§ 1. 1. Opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP uiszcza się poprzez:
1) wykupienie za gotówkę biletu parkingowego od Sprzedawców biletów parkingowych Miejskiego Zarządu
Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM);
2) wniesienie opłaty gotówką do kasy MZUiM lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w zarządzeniu
Prezydenta Miasta Katowice;
3) wniesienie opłaty abonamentowej gotówką do kasy MZUiM 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 flot;
5) wniesienie opłaty gotówką lub przy pomocy Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) – w automatach do
poboru opłat za postój pojazdów (parkomaty).
2. Brak możliwości uregulowania opłaty w jednej z w/w form nie zwalnia z obowiązku jej terminowego
uregulowania w czasie wskazanym § 6 przy użyciu pozostałych ww. form.
§ 2. 1. Do poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP Miasta Katowice upoważnieni są
Sprzedawcy biletów parkingowych ubrani w wyróżniające kamizelki z oznaczeniem: „MZUiM Sprzedawca
biletów parkingowych” legitymujący się imiennym identyfikatorem ze zdjęciem podpisanym przez Dyrektora
MZUiM.
2. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet parkingowy wydany przez Sprzedawcę biletów
parkingowych zgodny z wzorami określonymi na podstawie § 8 regulaminu lub potwierdzenie dokonania
opłaty za postój przez kierującego pojazdem w inny sposób określony w § 1 regulaminu.
3. Opłacony bilet parkingowy kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić w widocznym miejscu
pojazdu.
§ 3. 1. Opłatę za postój pojazdów samochodowych w SPP można uiścić gotówką w kasie MZUiM
znajdującej się w Katowicach na ul. Warszawskiej 19 czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. W przypadku uregulowania opłat przelewem należy wskazać: datę postoju oraz numer rejestracyjny
pojazdu samochodowego lub numer wezwania do uiszczenia opłaty za postój pojazdu.
§ 4. 1. Opłatę za postój pojazdów samochodowych w SPP można uiścić w parkomatach przy użyciu
gotówki lub ŚKUP.
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 lub ŚKUP i dokonać zapłaty. Otrzymany bilet potwierdzający zapłatę należy umieścić w widocznym
miejscu pojazdu.
3. Przy pomocy parkomatu można regulować wyłącznie opłaty za postój pojazdu realizowany w danym
dniu. Nie można tym sposobem regulować opłat za postój realizowany w dniach poprzedzających postój jak
również opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPP.
§ 5. 1. Kontrolę uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP sprawują Kontrolerzy Strefy
Płatnego Parkowania.
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2. W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu samochodowego w SPP bez widocznego dowodu uiszczenia
opłaty w postaci opłaconego biletu parkingowego, biletu z parkomatu, „karty mieszkańca” „karty parkingowej”
dla przedsiębiorców, „karty pojazdu hybrydowego”, „karty pojazdu współdzielonego”, identyfikatora
potwierdzającego opłacenie abonamentu na korzystanie z czasowego lub całodobowego zastrzeżonego
stanowiska postojowego (koperty), karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, nie będącego jednocześnie
pojazdem elektrycznym o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilności i paliwach alternatywnych – Sprzedawca biletów parkingowych lub Kontroler Strefy
Płatnego Parkowania wystawia wezwanie, w którym określa datę, miejsce, godzinę rozpoczęcia postoju oraz
numer rejestracyjny pojazdu samochodowego. Wezwanie umieszczane jest za wycieraczką pojazdu lub w
innym widocznym miejscu. Potwierdzenie wezwania archiwizowane jest w MZUiM. Postój pojazdu
samochodowego w SPP bez widocznego uiszczenia opłaty może być rejestrowany w formie zdjęć.
3. Obowiązek uiszczenia opłaty za postój pojazdów w SPP powstaje z mocy prawa i jego powstanie jest
niezależne od faktycznego otrzymania wezwania opisanego w ust. 2.
§ 6. 1. Korzystający z pojazdu realizującego postój w SSP zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty postoju pojazdu.
2. Przy obliczaniu terminu określonego w ust. 1 nie uwzględnia się dnia postoju 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.
§ 7. 1. W przypadku nieuiszczenia opłaty za postój w SPP w terminie określonym w § 6 niniejszego
regulaminu, korzystający z pojazdu obowiązany jest zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
2. Opłata dodatkowa może być wniesiona gotówką do kasy MZUiM wskazanej w §3 regulaminu lub
przelewem na rachunek bankowy wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice. Przelew winien być
opisany zgodnie z postanowieniem §3 ust. 2 regulaminu.
3. W przypadku stwierdzenia przez MZUiM braku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 30 dni od daty
postoju pojazdu samochodowego w SPP podlega ona ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.
§ 8. Wzory biletów parkingowych i wezwania, o którym mowa w § 5 ust. 2 oraz numer rachunku
bankowego określa Prezydent Miasta Katowice.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/295/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 października 2019 r.
Regulamin uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców,
„karty pojazdu hybrydowego”, „karty pojazdu współdzielonego” i abonamentu na postój pojazdu na
czasowym lub całodobowym zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie)”.
§ 1. 1. Dla uzyskania „karty mieszkańca” należy w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach
(MZUiM) złożyć:
a) podanie,
b) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
c) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego
właścicielem,
d) dokument potwierdzający fakt zameldowania na pobyt stały w strefie płatnego parkowania miasta Katowice.
2. Dla uzyskania „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy należy złożyć w MZUiM:
a) podanie zawierające numer NIP, REGON lub KRS,
b) kserokopię dowodu rejestracyjnego,
c) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem w przypadku gdy wnioskodawca nie jest jego
właścicielem.
3. Dla uzyskania „karty pojazdu współdzielonego” dla operatorów flot należy złożyć w MZUiM w Dziale
Nadzoru Systemu Parkowania przy ul. Warszawskiej 19 w Katowicach wniosek o wpis do MRSW. „Karta
pojazdu współdzielonego” przysługuje operatorom flot na pojazdy spalinowo-elektryczne (hybryda) – z emisją
CO2 nie przekraczającą 95 g/km w warunkach jazdy miejskiej lub samochody elektryczne. Szczegółowe
warunki jakie winien spełniać operator floty oraz pojazd celem uzyskania wpisu do MRSW określa Prezydent
Miasta Katowice. Po dokonaniu wpisu do MRSW należy wnieść opłatę abonamentową, która jest warunkiem
wydania „karty pojazdu współdzielonego”. Opłata za wydanie „karty pojazdu współdzielonego” jest
bezzwrotna.
4. Dla uzyskania abonamentu na korzystanie z czasowego lub całodobowego zastrzeżonego stanowiska
postojowego (koperty) należy złożyć w MZUiM w Dziale Zabezpieczenia Ruchu Drogowego przy ul. J.
Kantorówny 2a w Katowicach:
a) podanie,
b) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
c) kserokopię dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych.
5. W celu uzyskania „karty pojazdu hybrydowego” należy złożyć w MZUiM w Dziale Nadzoru Systemu
Parkowania przy ul. Warszawskiej 19 w Katowicach:
a) wniosek,
b) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego wraz z świadectwem homologacji albo
zaświadczeniem producenta (importera) potwierdzającym spalinowo-elektryczny napęd pojazdu,
c) dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w mieście Katowice.
§ 2. 1. Podania oraz wnioski wskazane w §1 rozpatruje MZUiM, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy
prawa i potrzeby ruchu drogowego.
2. Odmowa wydania „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu
hybrydowego”, „karty pojazdu współdzielonego” lub odmowa udzielenia abonamentu na postój pojazdu na
czasowym lub całodobowym zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie) następuje na piśmie.
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§ 3. 1. Każdemu mieszkańcowi można wydać jedną „kartę mieszkańca” na jeden pojazd samochodowy,
niezależnie od liczby posiadanych pojazdów.
2. „Karta mieszkańca” uprawnia do postoju oznaczonego w niej pojazdu na jednym z dwóch wskazanych
ciągów postojowych położonych w pobliżu miejsca jego zameldowania.
3. Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania karty obejmuje
pełne miesiące.
§ 4. 1. Każdemu przedsiębiorcy można wydać jedną „kartę parkingową” dla przedsiębiorców na jeden
pojazd samochodowy, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów.
2. Karta parkingowa dla przedsiębiorców uprawnia do postoju wskazanego w niej pojazdu na terenie strefy
płatnego parkowania miasta Katowice.
3. Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania karty obejmuje
pełne miesiące.
§ 5. 1. „Kartę pojazdu współdzielonego” w liczbie jednej na każdy pojazd można wydać podmiotowi,
który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych w formie
współdzielonej (car-sharing), pod warunkiem, że dany pojazd jest wynajmowany lub dzierżawiony w formie
współdzielonej (car-sharing) i zapewni udostępnienie w granicach Miasta Katowice floty pojazdów w ilości co
najmniej 30 sztuk.
2. „Karta pojazdu współdzielonego” dla operatorów flot uprawnia do postoju wskazanego w niej pojazdu
na terenie całej strefy płatnego parkowania miasta Katowice.
3. Kartę wydaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące oraz nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas
obowiązywania karty obejmuje pełne miesiące.
4. Na miejscach postojowych wyznaczonych i oznakowanych jako miejsca postojowe (koperty) zastrzeżone
dla postoju pojazdów współdzielonych dozwolony jest postój wyłącznie samochodów należących do floty
samochodów współdzielonych, posiadających „kartę pojazdu współdzielonego”.
§ 6. 1. „Karta pojazdu hybrydowego” uprawnia do nieodpłatnego postoju pojazdu samochodowego, w niej
określonego na terenie całej strefy płatnego parkowania Miasta Katowice.
2. Mieszkaniec posiadający zameldowanie na pobyt stały w Mieście Katowice uprawniony jest do
ubiegania się o „kartę pojazdu hybrydowego” dla każdego pojazdu, którego jest właścicielem.
3. Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania karty obejmuje
pełne miesiące.
§ 7. 1. Potwierdzeniem uzyskania abonamentu na postój pojazdu na czasowym lub całodobowym
zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie) jest imienny identyfikator parkingowy.
2. Identyfikator uprawnia do postoju na oznaczonym w nim stanowisku postojowym.
3. Stanowisko postojowe wyznaczone zostaje w terenie przez MZUiM.
4. Abonamentu na korzystanie z czasowego lub całodobowego zastrzeżonego stanowiska postojowego
udziela się na czas określony obejmujący pełne miesiące, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok.
§ 8. 1. Wszystkie opłaty abonamentowe uiszczane są z góry za cały wnioskowany okres gotówką w kasie
MZUiM lub przelewem na rachunek bankowy MZUiM.
2. Uiszczenie opłaty jest warunkiem uzyskania „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla
przedsiębiorców, „karty pojazdu współdzielonego” i imiennego identyfikatora parkingowego.
3. Opłaty nie podlegają zwrotowi.
§ 9. Korzystający z abonamentowych form uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie
płatnego parkowania miasta Katowice oraz posiadacze pojazdów z napędem hybrydowym obowiązani są do
umieszczania „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu hybrydowego”,
„karty pojazdu współdzielonego” oraz imiennego identyfikatora parkingowego w widocznym miejscu pojazdu,
w sposób umożliwiający weryfikację ich ważności.
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§ 10. Zabrania się udostępniania „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty
pojazdu hybrydowego” i „karty pojazdu współdzielonego” osobom trzecim celem użycia ich niezgodnie z
przeznaczeniem określonym w niniejszej uchwale. Zabrania się udostępniania czasowego lub całodobowego
zastrzeżonego stanowiska postojowego osobom trzecim.
§ 11. Wzory „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu hybrydowego”,
„karty pojazdu współdzielonego” oraz imiennego identyfikatora parkingowego określa Prezydent Miasta
Katowice.
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