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UCHWAŁA NR XLVIII/939/10
RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

o zmianie uchwały 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. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13, ust. 1, pkt 1 art. 13b, art. 13f 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) 
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 (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) 

Rada Miasta Chorzów uchwala 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/695/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia 
strefy płatnego parkowania na terenie miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany: 

1)W § 2 w ust. 4 uchwały dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie: „4) określenie czasu parkowania 
z wykorzystaniem telefonu komórkowego.” 

2)W Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w Chorzowie, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, § 2 ust. 
4 otrzymuje brzmienie: „4. Parkowanie pojazdu samochodowego w SPP wymaga uiszczenia opłaty 
i umieszczenia dowodu wniesienia opłaty, karty mieszkańca, karty parkingowej w sposób umożliwiający jego 
odczytanie z zewnątrz lub zarejestrowania rozpoczęcia parkowania poprzez telefon komórkowy”. 

3)W Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w Chorzowie, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, § 3 ust. 
2 otrzymuje brzmienie: „2. Opłatę za parkowanie w SPP wnosi się poprzez wykupienie w urządzeniu 
parkingowym biletu parkingowego z jednoznacznie określonym czasem parkowania lub określenie czasu 
parkowania z wykorzystaniem telefonu komórkowego.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

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

Przewodniczący Rady Miasta 
Chorzów 

mgr Henryk Wieczorek


