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Polityka parkingowa w naszym mieście

Zalety dobrze prowadzonej 
polityki parkingowej:

Polityka parkingowa reguluje kwestie parkowania jako ele-

mentu wdrażania zrównoważonej mobilności miejskiej. Re-

alizowana jest m.in. poprzez:  wydzielanie stref płatnego 

parkowania, budowę systemu parkingów przesiadkowych 

Park & Ride oraz połączenie ich z systemem komunikacji 

zbiorowej, a także zmiany w infrastrukturze parkingowej.

Obecnie na terenie Katowic strefa płatnego 

parkowania podzielona jest na dwie podstrefy 

„Śródmieście” oraz „Ceglana–Wita Stwosza”.

Zeskanuj QR kod, by sprawdzić
Strefy płatnego parkowania

Obowiązujące stawki opłat wynoszą: 3 zł za 

pierwszą godzinę, 3,60 zł za drugą godzinę, 

4,20 zł za trzecią godzinę oraz 3 zł za każdą 

kolejną godzinę.

Opłata za postój pojazdów pobierana jest w dni 

robocze, od poniedziałku do piątku, od godziny 

9.00 do 16.30.

Opłaty można wnosić w parkomatach gotówką 

lub kartą płatniczą, kartą ŚKUP, a także przy 

wykorzystaniu 5 aplikacji mobilnych: SkyCash, 

mPay, Pango, moBilet, ePark.

STREFA PŁATNEGO 
PARKOWANIA DZIŚ

mniejsze zatłoczenie centrum miasta

zmniejszenie emisji spalin i hałasu

możliwość adaptacji przestrzeni publicznej na tereny 
zielone,       chodniki i ścieżki rowerowe

zniwelowanie problemu parkowania w niewłaściwych 
miejscach oraz niewłaściwy sposób

polepszenie bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz 
rowerzystów

zwiększenie komfortu mieszkańców centrum

polepszenie warunków parkowania i skrócenie czasu 
poszukiwania wolnego miejsca



ZMIANY W POLITYCE PARKINGOWEJ – PROPOZYCJE 
DO KONSULTACJI

ZMIANA OBSZARU STREFY

Zaproponowany obszar poszerzonej 
strefy parkowania powstał w oparciu 
o przeprowadzone w 2019 roku 
(przed ograniczeniami COVID–19) 
badania i analizy parkowania na 
obszarze strefy śródmiejskiej miasta 
Katowice, a także we współpracy 
z ekspertami Politechniki Śląskiej 
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.

Proponujemy poszerzyć obszar płatnego 
parkowania oraz podzielić go na dwie strefy.

W zamierzeniach Śródmiejska Strefa Płatnego Par-
kowania w większości pokrywać się będzie z obecnym 
obszarem strefy płatnej. Stanowi ona ścisłe centrum 
miasta, które powinno być dedykowane głównie miesz-
kańcom, podróżom pieszym i rowerowym, komunikacji 
publicznej czy podróżom współdzielonym. Wjazd samo-
chodem powinien odbywać się tylko w celu załatwienia 
ważnej, krótkotrwałej sprawy, jak to się dzieje od lat 
w wielu krajach Europy Zachodniej.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych Śródmiejską 
Strefę Płatnego Parkowania ustala się na obszarach 
zgrupowania intensywnej, zwartej zabudowy funkcjo-
nalnego śródmieścia. Maksymalna opłata za pierwszą 
godzinę postoju w tej strefie może wynosić 12,60 zł, 
zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Proponowana Strefa Płatnego Parkowania ma na celu 
ograniczenie ilości podróży realizowanych samochodami 
w obszarze Śródmieścia Katowic. W tej strefie maksy-
malna opłata za pierwszą godzinę postoju może wynosić 
4,20 zł, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Zeskanuj QR kod, by sprawdzić proponowany
Obszar Płatnego Parkowania



ZMIANY STAWEK 

Proponujemy również wprowadzenie opłaty minimalnej 
dla postoju trwającego poniżej 1 godziny –  naliczanej dla 
pierwszych 15 minut (postój powyżej 15 minut, płatny 
jako godzinny) lub naliczanej dla pierwszych 30 minut 

Propozycje wariantów stawek dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania:

Propozycje wariantów stawek dla Strefy Płatnego Parkowania:

WARIANT

WARIANT

PIERWSZA
GODZINA

PIERWSZA
GODZINA

DRUGA
GODZINA

DRUGA
GODZINA

TRZECIA
GODZINA

TRZECIA
GODZINA

KAŻDA KOLEJNA 
GODZINA

KAŻDA KOLEJNA 
GODZINA

CAŁY DZIEŃ

CAŁY DZIEŃ

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

5,00 ZŁ

7,00 ZŁ

10,00 ZŁ

12,00 ZŁ

3,60 ZŁ

4,00 ZŁ

4,20 ZŁ

6,00 ZŁ

8,00 ZŁ

11,00 ZŁ

13,00 ZŁ

4,00 ZŁ

4,80 ZŁ

5,00 ZŁ

7,00 ZŁ

9,00 ZŁ

12,00 ZŁ

14,00 ZŁ

4,80 ZŁ

5,60 ZŁ

6,00 ZŁ

5,00 ZŁ

7,00 ZŁ

10,00 ZŁ

12,00 ZŁ

3,60 ZŁ

4,00 ZŁ

4,20 ZŁ

48,00 ZŁ/9 H

66,00 ZŁ/9 H

93,00 ZŁ/9 H

111,00 ZŁ/9 H

34,00 ZŁ/9 H

38,40 ZŁ/9 H

40,40 ZŁ/9 H

(postój powyżej 30 minut, płatny jako godzinny). 
Kolejną propozycją jest wydłużenie czasu poboru opłat 
za parkowanie w dni powszednie, z obowiązujących 7,5 
do 9 godzin.



Dla mieszkańców naszego miasta 
przygotowane zostaną preferencyjne 
stawki abonamentowe, z których będzie 
można korzystać na dwóch ulicach 
w obrębie zamieszkania.

Mieszkańcom obu Stref dedykowana będzie „Karta 
mieszkańca". Przysługiwać ona będzie na jeden pojazd 
samochodowy osobom, które są zameldowane na pobyt 
stały w Strefie i są właścicielami pojazdów samochodowych 
lub posiadają inny, ważny tytuł prawny do użytkowanego 
przez siebie samochodu.

Dla Katowiczan zamieszkałych poza Strefami, osób 
zameldowanych lub rozliczających podatek dochodowy 
w Katowicach, przewidziano dedykowane abonamenty 
– miesięczne oraz kwartalne – umożliwiające postój 
w danej Strefie.

PRZYWILEJE DLA 
MIESZKAŃCÓW KATOWIC

KONSULTACJE 
SPOŁECZNE W TOKU

Aktualne stawki za korzystanie 
z „Karty mieszkańca":

     za jeden miesiąc – 20,00 zł,
     za jeden kwartał – 50,00 zł.

Od 25 czerwca do 4 lipca br. każdy 
zainteresowany zmianami mieszkaniec 
może wyrazić opinię w ankiecie online, 
która jest dostępna na stronie
www.katowice.eu/konsultacje.

W ankiecie, oprócz pytań zamkniętych dot. wy-
sokości stawek, godzin poboru opłat, znajduje się 
również mapa obszaru objętego analizami parkin-
gowymi. Na mapie zaznaczono kolorami propono-
wany podział na strefy, który można – zgodnie ze 
swoimi preferencjami – zmienić.

Głos oddajemy również lokalnym firmom i instytu-
cjom. Każdy podmiot działający na terenie Katowic 
może wyrazić opinię na temat zmian w nowym 
obszarze płatnego parkowania (istnieje jednak 
możliwość wypełnienia tylko i wyłącznie jednej 
ankiety przez dany podmiot).

Więcej informacji na katowice.eu/konsultacje



Statystycznie aż 57% 
POJAZDÓW parkujących na 

parkingach zarządzanych przez 

MZUIM w badanym obszarze 

POCHODZI SPOZA KATOWIC.

Do Katowic wjeżdża dziennie 

średnio 123 TYS. POJAZDÓW 
Z REJESTRACJAMI Z MIAST 
OŚCIENNYCH.

Alternatywą dla parkowania 

w Śródmieściu Katowic są NOWO 
WYBUDOWANE  WĘZŁY 
PRZESIADKOWE, skąd można 

do centrum dojechać komunikacją 

zbiorową, dostępną co 3 minuty.  


