DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 17 grudnia 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak
Data: 2020-12-17 14:27:59

Poz. 9194
UCHWAŁA NR XXIX/491/2020
RADY MIASTA CHORZÓW
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za
postój pojazdów samochodowych na terenie miasta Chorzów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 13b ust. 3 i 4,
art.13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów
Rada Miasta Chorzów
uchwala
§ 1. 1. Na drogach publicznych miasta Chorzów na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem
miejsc postojowych ustala się strefę płatnego parkowania w centrum miasta, określoną na planie graficznym
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w której pobierana będzie opłata za postój pojazdów
samochodowych. Wykaz ulic wchodzących w skład SPP przedstawiono w załączniku Nr 2 i 3 do niniejszej
uchwały.
2. Miejsca postojowe znajdujące się w SPP, o których mowa w ust. 1 będą niestrzeżone.
§ 2. 1. SPP dzieli się na podstrefy, o zróżnicowanych opłatach za postój pojazdów samochodowych:
1) podstrefa A – obejmuje ulice oznaczone kolorem żółtym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
i określone w załączniku Nr 2,
2) podstrefa B – obejmuje ulice oznaczone kolorem zielonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
i określone w załączniku Nr 3.
2. Opłatę pobiera się za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w dni robocze, tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1800, za wyjątkiem postoju na wydzielonych stanowiskach
zastrzeżonych „kopertą” wyznaczonych na podstawie Zarządzenia Nr OR.87.2020 Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczania, użytkowania i ustalenia stawki opłat abonamentowych za
wydzielone stanowiska postojowe zastrzeżone „kopertą” na drogach publicznych na terenie miasta Chorzów.
3. Ustala się następujące stawki opłat za postój w SPP:
L.p.
1.
2.
3.

Opłata
Opłata minimalna za postój
Opłata za pierwszą godzinę postoju
Opłata za drugą godzinę postoju

Kwota w złotych
Podstrefa A
Podstrefa B
1,00 zł
0,50 zł
3,00 zł
2,00 zł
3,40 zł
2,20 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

4.
5.
6.

–2–

Opłata za trzecią godzinę postoju
Opłata za czwartą i piątą godzinę postoju
Opłata abonamentowa za pięć i więcej godzin
w danym dniu
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3,90 zł
3,00 zł
16,30 zł

2,40 zł
2,00 zł
10,60 zł

4. Opłatę uiszcza się niezwłocznie po rozpoczęciu postoju, z zastrzeżeniem pkt 6, za cały czas postoju,
poprzez:
1) wykupienie biletu parkingowego w urządzeniu parkingowym przy użyciu monet o nominałach 10 gr, 20 gr,
50 gr, 1 zł, 2 zł, i 5 zł,
2) wykupienie biletu parkingowego w urządzeniu parkingowym przy użyciu parkingowej karty płatniczej
w urządzeniach parkingowych posiadających taką funkcjonalność,
3) wykupienie biletu parkingowego w urządzeniu parkingowym przy użyciu ŚKUP w urządzeniach
parkingowych posiadających taką funkcjonalność,
4) wykupienie biletu parkingowego w urządzeniu parkingowym przy użyciu elektronicznych instrumentów
płatniczych umożliwiających dokonanie zbliżeniowych bezgotówkowych płatności w urządzeniach
parkingowych posiadających taką funkcjonalność,
5) określenie czasu postoju poprzez zastosowany w SPP mobilny system płatności,
6) wniesienie opłaty zryczałtowanej, o której mowa w § 3 ust. 1 przed rozpoczęciem postoju.
5. Użytkownik pojazdu powinien umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu bilet parkingowy w sposób
umożliwiający odczytanie z zewnątrz czasu, za który została wniesiona opłata, a w przypadku korzystania
z mobilnego systemu płatności użytkownik pojazdu powinien umieścić na lub za przednią szybą informację
wskazującą na korzystanie z mobilnego systemu płatności.
6. W ramach opłaconego czasu postoju użytkownik pojazdu może zmienić miejsce postoju w granicach
SPP, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Na podstawie biletu parkingowego wykupionego na postój w podstrefie B lub określenia czasu postoju
w podstrefie B poprzez mobilny system płatności można zmienić miejsce postoju tylko w podstrefie B. Na
podstawie biletu parkingowego wykupionego na postój w podstrefie A lub określenia czasu postoju
w podstrefie A poprzez mobilny system płatności można zmienić miejsce postoju w podstrefie A lub na
miejsce postoju w podstrefie B.
8. Korzystanie z wyznaczonych w SPP miejsc postojowych dla użytkowników pojazdów samochodowych
dowożącymi zaopatrzenie w godzinach funkcjonowania SPP jest odpłatne, zgodnie z § 2 ust. 3.
9. Wniesienie opłaty za postój nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej, usługowej lub
reklamowej z pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych w SPP, a także w innym charakterze, do
którego prowadzenia niezbędne jest posiadanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
10. Uszkodzenie, wyłączenie lub inna niesprawność urządzenia parkingowego położonego najbliżej
miejsca postoju pojazdu, a także brak możliwości uiszczenia opłaty poprzez mobilny system płatności,
nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty za postój. W takim przypadku opłatę parkingową należy wnieść
w najbliższym sprawnym urządzeniu parkingowym, w sposób określony w ust. 4 § 4 pkt 1 - 4.
§ 3. 1. Osobom fizycznym zameldowanym na stałe lub czasowo w nieruchomościach położonych przy
ulicach, na których ustalono SPP, przysługuje prawo do uiszczenia zryczałtowanej opłaty za postój wyłącznie
jednego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w godzinach określonych w §
2 ust. 2 na podstawie „Karty mieszkańca” wydawanej przez MZUiM, w wysokości 200 zł rocznie,
upoważniającej do postoju w SPP. „Karta mieszkańca” obowiązuje przez okres 12 miesięcy, jednak nie dłużej
niż przez okres zameldowania w mieście Chorzów w obszarze SPP.
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2. „Karta mieszkańca” wydawana jest na wniosek zawierający numer rejestracyjny pojazdu i dane
wnioskodawcy, tj. imię i nazwisko, numer PESEL i adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy w mieście
Chorzów w obszarze SPP wnioskodawcy. Do wniosku wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dokument
potwierdzający uregulowanie opłaty, o której mowa w ust. 1 umożliwiający potwierdzenie dokonania wpłaty
oraz, w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy lub czynności cywilnoprawnej, na podstawie
której nastąpiło powierzenie pojazdu do korzystania – dodatkowo przedłożenie do wglądu tej umowy lub
dokumentu w zakresie umożliwiającym identyfikację stron umowy lub dokumentu oraz jej przedmiotu i czasu
obowiązywania. „Karta mieszkańca” powinna zostać umieszczona przez jej właściciela na przedniej szybie
pojazdu.
3. Zwrot niewykorzystanej części opłaty zryczałtowanej za „Kartę mieszkańca” przed upływem jej
ważności następuje na wniosek posiadacza „Karty mieszkańca”. Zwrot niewykorzystanej części opłaty
zryczałtowanej za „Kartę mieszkańca” następuje w przypadku zgłoszenia rezygnacji. Warunkiem zwrotu
niewykorzystanej części opłaty zryczałtowanej za „Kartę mieszkańca” jest dołączenie do wniosku „Karty
mieszkańca”. W przypadku kradzieży pojazdu nie jest konieczny zwrot „Karty mieszkańca”, zamiast tego
warunkiem zwrotu niewykorzystanej części opłaty jest przedłożenie do wglądu potwierdzenia zgłoszenia faktu
kradzieży pojazdu na Policję umożliwiającego identyfikację skradzionego pojazdu i daty dokonania zgłoszenia.
§ 4. Wprowadza się zerową stawkę opłat za postój dla:
1) osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne posiadających kartę parkingową,
pod warunkiem umieszczenia jej za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne
zabezpieczenia karty parkingowej oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności,
2) użytkowników pojazdów jednośladowych,
3) użytkowników trwale oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej w Chorzowie.
§ 5. 1. Nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 2 ust. 3 lub § 3 ust. 1, zgodnie z § 2 ust. 4, w związku z § 2
ust. 5 lub § 3 ust.2 udokumentowane pozostawionym przez upoważnionego przez MZUiM kontrolera SPP za
wycieraczką pojazdu zawiadomieniem o stwierdzeniu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu, powoduje
nałożenie na użytkownika pojazdu opłaty dodatkowej w wysokości:
1) 20 zł, jeżeli postój pojazdu odbywał się ponad opłacony czas postoju w danym dniu i jednocześnie opłata
dodatkowa zostanie wniesiona w pełnej wysokości w ciągu 7 dni od dnia nieuiszczenia opłaty, o której
mowa w § 2 ust. 3 lub § 3 ust. 1,
2) 50 zł, jeżeli postój pojazdu odbywał się bez uiszczenia opłaty za postój w danym dniu i jednocześnie opłata
dodatkowa zostanie wniesiona w pełnej wysokości w ciągu 7 dni od dnia nieuiszczenia opłaty, o której
mowa w § 2 ust. 3 lub § 3 ust. 1,
3) 150 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1 lub 2, niezależnie czy
postój pojazdu odbywał się ponad opłacony czas czy bez uiszczenia opłaty za postój.
2. Opłatę dodatkową wnosi się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia
nieuiszczenia opłaty, o której mowa w § 2 ust. 3 lub § 3 ust. 1, w formie gotówkowej w kasie MZUiM,
przelewu na rachunek bankowy MZUiM i za pośrednictwem urządzeń parkingowych posiadających taką
funkcjonalność.
3. Pobierana jest jedna opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 2 ust. 3 lub § 3 ust. 1,
w danym dniu.
4. Prowadzenie korespondencji w sprawie zasadności uregulowania opłaty dodatkowej nie ma wpływu na
bieg terminów określonych w ust. 1 i 2.
§ 6. MZUiM:
1) pobiera opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP i opłatę dodatkową,
2) sprawuje kontrolę uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP,
3) prowadzi egzekucję nieuiszczonych opłat dodatkowych.
§ 7. Użyte w uchwale określenia i skróty określają:
1) SPP –strefa płatnego parkowania w Chorzowie oznaczona właściwymi znakami drogowymi,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–4–

Poz. 9194

2) podstrefa A –część SPP oznaczona tabliczkami informacyjnymi „Strefa A” na ulicach doprowadzających
ruch do podstrefy A i przekreśloną tabliczką informacyjną „Strefa A” na końcu podstrefy A,
3) podstrefie B - część SPP oznaczona tabliczkami informacyjnymi „Strefa B” na ulicach doprowadzających
ruch do podstrefy B i przekreślona tabliczką informacyjną „Strefa B” na końcu podstrefy B,
4) MZUiM –Miejski Zarząd Ulic i Mostów mający swą siedzibą w Chorzowie przy ul. Bałtyckiej 8A,
5) bilet parkingowy –dowód wniesienia opłaty za postój z wyznaczonym czasem opłaconego postoju oraz
z urządzeń parkingowych posiadających taką funkcjonalność z numerem rejestracyjnym pojazdu, za który
został opłacony postój,
6) urządzenie parkingowe –urządzenie do pobierania opłat za postój i wydawania biletów parkingowych,
7) karta parkingowa – dokument wydany zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym,
8) karta mieszkańca – dokument (naklejka), której wzór określa MZUiM, zawierający: numer seryjny, termin
ważności i numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie zryczałtowanej opłaty rocznej,
9) parkingowa karta płatnicza – karta wydawana przez MZUiM (za pobraniem kaucji w wysokości 10 zł), na
którą doładowywane są jednostki odpowiadające wpłaconej wartości z przedziału od 20 zł do 500 zł.
Parkingowa karta płatnicza może być wykorzystywana tylko w celu uregulowania opłat za postój
w urządzeniach parkingowych w SPP;
10) ŚKUP – Śląską Kartę Usług Publicznych, bezdotykowa karta elektroniczna dystrybuowana pod nadzorem
Zarządu Transportu Metropolitalnego,
11) elektroniczny instrument płatniczy – instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na
odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników
informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności
karta płatnicza lub instrument pieniądza elektronicznego,
12) mobilny system płatności – płatność dokonywana drogą elektroniczną przy użyciu telefonu
komórkowego.
§ 8. 1. Opłaty abonamentowe i zryczałtowane wniesione przed wejściem w życie uchwały zachowują
ważność.
2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/695/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie
określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na
terenie miasta Chorzów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 marca 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów
Waldemar Kołodziej
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/491/2020
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 listopada 2020 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/491/2020
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 listopada 2020 r.
WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO PODSTREFY A
W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE MIASTA CHORZÓW
1. ul. Katowicka (na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Moniuszki)
2. ul. Moniuszki (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Pocztowej)
3. ul. Pocztowa (na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Dworcowej)
4. ul. Faski (na odcinku od ul. Wolności do Rynek)
5. Rynek (w całości)
6. ul. Jagiellońska (na odcinku od ul. Wolności do ul. Powstańców)
7. ul. Dworcowa (na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Wolności)
8. ul. Kazimierza (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Sienkiewicza)
9. ul. Rostka (na odcinku od ul. Sienkiewicza do pl. Dworcowego)
10. pl. Dworcowy (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Sienkiewicza)
11. ul. Sienkiewicza (od ul. Truchana do ul. Wolności)
12. ul. Teatralna (od ul. Sienkiewicza do ul. Wolności)
13. ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Wolności do ul. Dąbrowskiego)
14. ul. Zjednoczenia (na odcinku od ul. Wolności do ul. Dąbrowskiego)
15. ul. Żeromskiego (na odcinku od ul. Truchana do ul. Wolności)
16. ul. Mielęckiego (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Chrobrego)
17. ul. Chrobrego (na odcinku od ul. Powstańców do ul. Mielęckiego)
18. ul. Wolności (na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Strzelców Bytomskich)
19. ul. Powstańców (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Hajduckiej)
20. ul. Drzymały (na odcinku od ul. Powstańców do cmentarza)
21. ul. Dąbrowskiego (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Hajduckiej)
22. ul. Truchana (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Chrobrego)
23. ul. Bankowa (w całości)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/491/2020
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 listopada 2020 r.
WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO PODSTREFY B
W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE MIASTA CHORZÓW
1. ul. Truchana (na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Strzelców Bytomskich)
2. ul. Chrobrego (na odcinku od ul. Truchana do ul. Mielęckiego)
3. ul. Mielęckiego (na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Strzelców Bytomskich)
4. ul. Zjednoczenia (na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Kilińskiego)
5. pl. Kopernika (w całości)
6. ul. Kopernika (na odcinku od pl. Kopernika do pl. Matejki)
7. pl. Matejki (w całości)
8. ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Dąbrowskiego do pl. Matejki)
9. ul. Chopina (na odcinku od pl. Matejki do ul. Krzywej)
10. ul. Krasickiego (na odcinku od pl. Matejki do ul. Krzywej)
11. ul. Krzywa (na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Chopina)
12. ul. Kilińskiego (na odcinku od ul. Zjednoczenia do pl. Matejki)
13. ul. Konopnickiej (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Bogedaina)
14. ul. Górnośląska (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Bogedaina)
15. ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Bogedaina)
16. ul. Meitzena (w całości)
17. ul. Bogedaina ( na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki)
18. ul. Moniuszki (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Kościuszki)

