UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 108/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami)
Rada Miasta Częstochowy
uchwala:
§1
Załącznik nr 3 do uchwały 108/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia

WYSOKOŚĆ
OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH
PUBLICZNYCH POŁOŻONYCH W STREFIE I OPŁATY DODATKOWEJ ZA NIEOPŁACONE PARKOWANIE

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sposób płatności
Wysokość opłaty w zł
Karta postojowa:
1) do pół godziny
1,00
2) do jednej godziny
2,00
3) do dwóch godzin
4,40
4) do trzech godzin
7,20
5) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej trzech godzin
2,00
Możliwe jest naliczenie opłat określonych w ust. 1 za pomocą urządzeń technicznych
dopuszczonych przez zarządzającego strefą, umożliwiających naliczanie opłat odpowiednio do
faktycznego czasu parkowania, w tym przy pomocy telefonów komórkowych, zgodnie z wzorem
określonym w załączniku nr 4
Abonament postojowy:
1) tygodniowy, uprawniający do parkowania w ciągu jednego 35,00
tygodnia
2) dwutygodniowy, uprawniający do parkowania w ciągu
55,00
dwóch tygodni
3) miesięczny, uprawniający do parkowania w ciągu jednego 100,00
miesiąca
4) miesięczny na zastrzeżone miejsce postojowe,
300,00
uprawniający do parkowania w ciągu jednego miesiąca na
miejscu zastrzeżonym (kopercie)
Identyfikator postojowy mieszkańca strefy, który może nabyć osoba na stałe zameldowana lub
na pobyt czasowy w obszarze strefy, będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu oraz
osoba na stałe zameldowana lub na pobyt czasowy w strefie i korzystająca z pojazdu na
podstawie aktualnej umowy leasingowej, uprawniający do parkowania w rejonie stałego
i czasowego miejsca zamieszkania w ciągu kwartału:
1) za pierwszy pojazd
20,00
2) za każdy kolejny pojazd
40,00
Parkowanie przez osoby niepełnosprawne kierujące
bezpłatnie
pojazdami oraz osoby kierujące pojazdami i przewożące
osoby niepełnosprawne na oznaczonych, zastrzeżonych
miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych, na
podstawie aktualnej karty parkingowej wydanej przez
właściwego starostę (parkowanie w innych miejscach
w strefie wymaga wniesienia opłaty)
1) Mieszkańcy posesji położonych przy remontowanej ulicy
bezpłatnie – na miejscach
będący właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu, bądź
parkingowych w obrębie dróg
korzystający z pojazdu na podstawie aktualnej umowy
sąsiadujących bezpośrednio
leasingowej:
z remontowaną ulicą.
a) posiadający tytuł własności lub umowę najmu,
b) posiadający stały lub czasowy adres zameldowania.
2) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach
znajdujących się na terenie posesji przy remontowanej ulicy,
będący właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu, bądź
korzystający z pojazdu na podstawie aktualnej umowy
leasingowej:
c) na podstawie umowy najmu,
którzy ze względu na trwające prace nie mogą parkować
pojazdów na terenie posesji - na podstawie karty
parkingowej wydanej przez zarządcę drogi. Zwolnienie z
opłaty obowiązuje od momentu przekazania placu budowy
wykonawcy do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie:
1) uiszczona w tym samym lub następnym dniu roboczym
2) uiszczona po ww. terminie

25,00
50,00

UZASADNIENIE
Trwa kompleksowy remont i przebudowa ulicy Garibaldiego. Mieszkańcy domów przy
remontowanej ulicy nie mogą dojechać i zaparkować samochodów na terenie swoich posesji.
Spadają także obroty podmiotów gospodarczych prowadzących działalność przy ulicy Garibaldiego.
Pojazdy – nie z winy mieszkańców i dostawców, są parkowane na sąsiednich ulicach objętych strefą
płatnego parkowania. W takich przypadkach kierujący muszą ponosić dodatkowe koszty związane
z koniecznością wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania.
Przyjęcie projektu niniejszej uchwały rozwiąże problem nie tylko mieszkańców remontowanej
ulicy Garibaldiego, ale w przyszłości także mieszkańców i przedsiębiorców żyjących i prowadzących
działalność gospodarczą przy innych remontowanych ulicach.
Uchwała daje możliwość nieodpłatnego parkowania mieszkańcom posesji położonych przy
remontowanej ulicy, będącym właścicielami tej posesji, posiadającym umowę najmu, ewentualnie
stały lub czasowy adres zameldowania oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność w lokalach
na terenie posesji przy remontowanej ulicy. Wskazani mieszkańcy i przedsiębiorcy muszą być
właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu, bądź korzystać z pojazdu na podstawie aktualnej
umowy leasingowej. Spełniający te wymogi otrzymują od Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu
specjalną kartę uprawniającą do nieodpłatnego parkowania na miejscach parkingowych w obrębie
dróg sąsiadujących bezpośrednio z remontowaną ulicą. Zwolnienie z opłaty obowiązuje od momentu
przekazania placu budowy wykonawcy do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

