
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/830/21 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na 

Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa w Katowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. W „Regulaminie korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa 

w Katowicach” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/550/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 

2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Węzła 

Przesiadkowego Sądowa w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 5913) wprowadzić następujące 

zmiany: 

1) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Opłatę za postój Pojazdu w wysokości odpowiadającej zamierzonemu czasowi postoju uiszcza się 

niezwłocznie poprzez: 

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

Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, 

2) wniesienie jej w automacie do poboru opłat za postój pojazdów zwanym dalej "Parkomatem" 

zlokalizowanym na terenie Parkingu. 

2. W celu uiszczenia opłaty w sposób określony w ust. 1 pkt 2 należy wybrać czas postoju i wpisać 

numer rejestracyjny Pojazdu. Po uzyskaniu informacji o kwocie należnej za postój należy wybrać formę 

płatności, dokonać zapłaty i pobrać z urządzenia bilet potwierdzający zapłatę. Bilet należy umieścić za 

przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie go z zewnątrz.”; 

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 369,00 zł brutto w przypadku: 

1) stwierdzenia postoju Pojazdu na Parkingu bez widocznego dowodu uiszczenia opłaty w postaci 

opłaconego biletu z Parkomatu lub stwierdzenia na podstawie biletu przekroczenia czasu, na który 

postój został opłacony, 
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2) nieotrzymania od operatora aplikacji mobilnej potwierdzenia wniesienia opłaty lub otrzymania 

informacji o przekroczeniu czasu, na który postój został opłacony. 

Termin zapłaty opłaty wynosi 5 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia postoju.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Katowice 

 

 

Maciej Biskupski 
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