
UCHWAŁA NR 672/XXXVII/2013
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 23 maja 2013 r.

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 (jt. 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 (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 260) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. W uchwale 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, zmienionej uchwałą nr 
285/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2012 r. - wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 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. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy

Zdzisław Wolski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 maja 2013 r.

Poz. 3964



 

 

 

 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 672/XXXVII/2013 
Rady Miasta Częstochowy 
z dnia 23 maja 2013 r. 

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

PARKOWANIE   
 

 

 Sposób płatności  
Wysokość 
opłaty w zł  

Karta postojowa (do wyczerpania zapasów) lub bilet postojowy:   

1) do pół godziny  1,00 

2) do jednej godziny  2,00 

3) do dwóch godzin  4,40 

4) do trzech godzin  7,20 

1.  

5) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej trzech godzin  2,00 

2.  Możliwe jest naliczanie opłat określonych w ust.1 za pomocą urządzeń 

technicznych dopuszczonych przez zarządzającego strefą w tym parkomatów 

oraz telefonów komórkowych zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 4 

 

Abonament postojowy na okaziciela:   

1) tygodniowy, uprawniający do parkowania w okresie jednego tygodnia  35,00 

2) dwutygodniowy, uprawniający do parkowania w okresie dwóch tygodni  55,00 

3) miesięczny, uprawniający do parkowania w okresie jednego miesiąca 100,00 

4) miesięczny na zastrzeżone miejsce postojowe (koperta), uprawniający do 

parkowania w okresie jednego miesiąca 
300,00 

3.  

5) Abonament postojowy miesięczny przypisany do pojazdu (z 

wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) uprawniający do parkowania w 

okresie jednego miesiąca 

80,00 

Identyfikator postojowy mieszkańca strefy, uprawniający do parkowania w rejonie 

stałego i czasowego miejsca zamieszkania w ciągu kwartału, który może nabyć: 

1) osoba na stałe zameldowana w obszarze strefy (na podstawie dowodu 

osobistego), będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu (na 

podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu). 

2) osoba zameldowana w obszarze strefy na pobyt czasowy (na podstawie 

aktualnego zaświadczenia wydanego przez referat ewidencji ludności Urzędu 

Miasta) będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu (na podstawie 

dowodu rejestracyjnego pojazdu). 

3) osoba spełniająca warunki określone wyżej i korzystająca z pojazdu na 

podstawie aktualnej umowy leasingowej. 

 

- za pierwszy pojazd  20,00 

4.  

- za każdy kolejny pojazd  40,00 
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5.  Parkowanie przez osoby niepełnosprawne kierujące 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)  

 

 

zerowa 

stawka 

opłat 

Opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie:  

 

1) uiszczona w tym samym lub następnym dniu roboczym  25,00 

 

6.  

2) uiszczona po ww. terminie  50,00 

7.  W okresie prowadzenia robót remontowo-budowlanych dróg objętych strefą 
płatnego parkowania, uniemożliwiających dotychczasowy dojazd i parkowanie 
na parkingach poza pasem drogowym, wprowadza się możliwość nabycia 
kwartalnego abonamentu na parkowanie dla: 

 

         a) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze 

remontowanych ulic, 

 20,00 

 

 b) właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli:  

 - posiadają zameldowanie w obszarze remontowanych ulic, 10,00 

 - nie posiadają zameldowania w obszarze remontowanych ulic, 20,00 

 c) pracowników zatrudnionych w firmach zlokalizowanych w obszarze 

remontowanych ulic, 

20,00 

 d) mieszkańców zameldowanych w obszarze remontowanych ulic a dotychczas 

parkujących na terenie posesji (poza pasem drogowym) 

10,00 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały nr 672/XXXVII/2013 
Rady Miasta Częstochowy 
z dnia 23 maja 2013 r. 

 
REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT ZA PARKOWANIE 

W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W CZĘSTOCHOWIE 
 

Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych położonych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Częstochowie i sposób pobierania 

opłat za parkowanie. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  
§ 1. 

 
1. Opłaty pobiera się za parkowanie na drogach publicznych położonych w obszarze Strefy Płatnego  

      Parkowania, zwanej dalej SPP w Częstochowie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od   

      10.00 do 18.00 w wysokości podanej w załączniku nr 3 do uchwały. 

2. Obsługę SPP prowadzi Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, zwany dalej MZDiT. 

 

§ 2. 
 

1. Granice SPP określa załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r „Prawo o ruchu drogowym” (jt. Dz. U. 2012 poz. 1137 z późn.    

      zm.) wjazd do obszaru SPP oznakowany jest znakiem D-44 "strefa parkowania", natomiast wyjazd -     

      znakiem D-45 "koniec strefy parkowania".  

3. Obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie w obszarze SPP obejmuje całą powierzchnię pasów drogowych  

      dróg publicznych z wyłączeniem postojów taksówek oraz przystanków komunikacji publicznej, \          

      oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi.  

 

§ 3. 
 

W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie: 

1) jednorazowe - uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu postojowego 

w parkomacie (lub kartą postojową) lub za pomocą wiadomości SMS wysyłanych z telefonu 

komórkowego, 

2) abonamentowe - uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej, 

3) zryczałtowane - uiszczane poprzez wykupienie identyfikatora. 

 

§ 4. 
 

Opłaty za parkowanie w SPP dokonywane są za pomocą: 

1) biletów postojowych nabywanych w parkomatach (samoobsługowych urządzeniach do sprzedaży biletów 

postojowych),  

2) kart postojowych nabywanych w siedzibie MZDiT (do wyczerpania zapasów), 

3) abonamentów postojowych nabywanych w siedzibie MZDiT, 

4) identyfikatorów postojowych mieszkańca strefy nabywanych w siedzibie MZDiT, 

5) telefonów komórkowych - przy czym opłaty za rzeczywisty czas parkowania w minutach określa się 

według wzoru: [T/(60xN)] x ΣA (zł), gdzie T oznacza rzeczywisty czas parkowania liczony w minutach, N 

– liczbę odpowiadającą rozpoczętym pełnym godzinom parkowania, a ΣA – sumę stawek opłat 

odpowiadającą pełnym godzinom parkowania; dziesiętne części grosza wynikające ze wzoru od 1 do 5 

zaokrągla się w dół, natomiast od 6 do 9 w górę do pełnego grosza. 
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§ 5. 
 

Od opłat, o których mowa w § 3 zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2013r., poz. 260) 

 

 
§ 6. 

1. Oznakowane zastrzeżone miejsca postojowe służące do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych 

pozostają bezpłatne (zerowa stawka opłat). Osoby niepełnosprawne parkujące pojazdy w miejscach innych 

niż oznakowane zastrzeżone miejsca postojowe, uiszczają opłaty jak inni użytkownicy dróg. 

2. Kierujący pojazdami TAXI nie uiszczają opłaty za parkowanie na postojach oznaczonych znakami D-19 i 

D-20 (TAXI), na pozostałych miejscach postojowych uiszczają opłaty tak jak pozostali użytkownicy SPP. 

3. Parkowanie pojazdów: zaopatrzenia, urzędów i instytucji zlokalizowanych w SPP  

w czasie godzin jej obowiązywania, jest płatne tak, jak parkowanie innych pojazdów. 

4. Wniesienie opłaty za parkowanie nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej i usługowej z 

pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych objętych SPP. 

 

Rozdział II 
Wnoszenie opłat za parkowanie w SPP  

 
§ 7. 

 
Obowiązkiem kierującego pojazdem, który parkuje na drogach publicznych położonych w obszarze SPP jest 

wniesienie opłaty za parkowanie poprzez: 

1) wykupienie biletu postojowego w parkomacie, 

2) wykupienie karty postojowej, zaznaczenie na niej w sposób czytelny i trwały daty i czasu rozpoczęcia 

parkowania,  

3) wykupienie abonamentu postojowego tygodniowego, dwutygodniowego, miesięcznego, kwartalnego (na 

czas trwania remontu ulic) dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie posesji 

przy remontowanej ulicy oraz właścicieli lub współwłaścicieli tych nieruchomości, 

4) wykupienie identyfikatora postojowego mieszkańca strefy, 

5) przesłanie informacji w postaci elektronicznej (SMS) o rozpoczęciu i zakończeniu parkowania, 

 

§ 8. 

 
1. Opłatę za parkowanie  należy uiścić niezwłocznie  po  zaparkowaniu pojazdu w  SPP, z góry za  cały 

     zaplanowany przez kierującego czas postoju pojazdu. 

2. W przypadku stwierdzenia niesprawności parkomatu bilet postojowy należy wykupić w innym sprawnym   

     parkomacie. 

3. Uiszczenie opłaty za parkowanie (bilet postojowy, kartę postojową, abonament  postojowy lub identyfikator 

    postojowy mieszkańca strefy) lub dokument upoważniający do bezpłatnego parkowania należy umieścić za 

    przednią szybą wewnątrz pojazdu, tak aby był w pełni widoczny i czytelny dla pracowników kontrolujących 

   opłacenie parkowania w SPP. 

4. Umieszczenie dowodu, o którym mowa w ust.3, w miejscu niewidocznym lub w sposób uniemożliwiający 

    jego odczytanie z zewnątrz pojazdu traktuje się, jako postój nieopłacony.  

 

§ 9. 
 

1. Wykupienie abonamentu postojowego lub identyfikatora postojowego mieszkańca strefy i umieszczenie go 

zgodnie z §8 uprawnia do niestrzeżonego postoju na dowolnym ogólnodostępnym miejscu parkingowym w 

SPP (w przypadku identyfikatora postojowego mieszkańca- w jednym z rejonów Strefy, właściwym 

dla stałego miejsca zamieszkania, w przypadku abonamentu kwartalnego na czas remontu – w rejonie 

remontowanej ulicy). 

2. Abonament postojowy oraz identyfikator postojowy mieszkańca nie uprawnia do zastrzegania do 

wyłącznego użytkowania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec MZDiT w 

Częstochowie w przypadku braku miejsc parkingowych. Do zastrzegania stałego miejsca postojowego 

uprawnia jedynie wniesienie opłaty zryczałtowanej za miejsce zastrzeżone (koperta). 
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§ 10. 

 
W ramach opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju w granicach 

SPP, ale tylko w ramach opłaconego limitu czasu parkowania w SPP. 

 
Rozdział III 

Opłaty abonamentowe i zryczałtowane obowiązujące w SPP 
 

§ 11. 
 

1. W SPP obowiązują abonamenty tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne na okaziciela, miesięczne 

przyporządkowane do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) oraz abonamenty kwartalne (na 

czas trwania remontu ulic) dla dotychczas parkujących pojazdy na terenie posesji (poza pasem drogowym ) to 

jest: 

1)  przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie posesji przy remontowanych 

     ulicach, 

2)  właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości położonych przy remontowanych ulicach, 

3)  pracowników zatrudnionych w firmach zlokalizowanych w obszarze remontowanych ulic, 

4)  mieszkańców posesji zlokalizowanych w obszarze remontowanych ulic. 

2. Abonament na okaziciela  może być wykorzystywany na zmianę w dowolnej liczbie pojazdów. Abonament 

przyporządkowany do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) może być wykorzystywany 

tylko w pojeździe, którego numer rejestracyjny jest zgodny z numerem zapisanym w abonamencie. 

 

§ 12. 
 

1. Do opłacenia parkowania przez mieszkańca SPP służy identyfikator postojowy mieszkańca SPP, który jest 

wydawany na kwartał i upoważnia do parkowania w rejonie strefy, właściwym dla stałego lub czasowego 

miejsca zamieszkania. 

2. Identyfikator postojowy mieszkańca SPP wydawany jest na wniosek zainteresowanego w oparciu o dane 

upoważniające do jego nabycia i po wniesieniu opłaty w siedzibie MZDiT. 

3. W identyfikatorze postojowym mieszkańca SPP wpisuje się numer rejestracyjny pojazdu, dla którego jest 

on wydany. 

4. Mieszkaniec SPP, który nie skorzysta z prawa wykupienia identyfikatora, uiszcza opłaty za postój w SPP 

według ogólnie obowiązujących zasad. 

5. Identyfikator uznaje się za nieważny z chwilą zmiany danych, na podstawie, których był wydany. 

6. W razie utraty lub kradzieży identyfikatora, biuro operatora SPP nie zwraca opłaty abonamentowej za 

niewykorzystany okres ważności, oraz nie wydaje duplikatów identyfikatorów. 

7. Mieszkaniec może zakupić jednorazowo identyfikator maksymalnie na okres 6 miesięcy (2 kwartały). 

 

Rozdział IV 

Kontrola czasu postoju pojazdów 
 

§ 13. 
Kontroli opłacania czasu postoju pojazdów samochodowych w SPP mogą dokonywać wyłącznie kontrolerzy 

będący pracownikami MZDiT w Częstochowie, którzy działają na podstawie Regulaminu SPP i zakresu 

obowiązków służbowych. 

 
 

§ 14. 
 

Kontrolowanie postoju pojazdów polega w szczególności na:  

1) kontroli wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów,  

2) sprawdzaniu ważności biletów parkomatowych i kart postojowych. 

3) sprawdzaniu ważności abonamentów i identyfikatorów postojowych,  

4) sprawdzaniu uprawnień do bezpłatnego postoju pojazdów, 

5) kontroli opłacenia parkowania za pomocą telefonów komórkowych, 
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6) wystawianiu wezwań  do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój lub postój ponad opłacony 

czas,  

7) zgłaszaniu Straży Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów 

oraz zajmowaniem pasa drogowego,  

8) kontroli stanu oznakowania oraz zgłaszaniu nieprawidłowości w tym zakresie do MZDiT. 

 
Rozdział V 

Opłaty dodatkowe  
 

§ 15. 
 

1. W chwili stwierdzenia przez kontrolera SPP, że parkowanie nie jest opłacone biletem wykupionym w 

parkomacie, kartą postojową, abonamentem postojowym, identyfikatorem postojowym lub za pomocą 

telefonu komórkowego, kontrolerzy SPP wystawiają wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za 

nieopłacone parkowanie. Wezwanie jest umieszczane za wycieraczką przedniej szyby pojazdu. 

2. W przypadku przekroczenia czasu opłaconego postoju wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za 

dalszy postój wystawia się nie wcześniej aniżeli po upływie 5 minut od godziny wskazanej na bilecie. 

3. Za parkowanie w SPP bez wniesienia wymaganej opłaty, udokumentowane wezwaniem, pobiera się opłatę 

dodatkową. 

4. Parkowanie w SPP w czasie dłuższym niż czas określony na bilecie parkingowym, traktowane jest, jako 

parkowanie bez opłaty. 

5. Mandat karny za postój nałożony przez Straż Miejską lub Policję, nie jest równoznaczny z opłaceniem 

czasu postoju w SPP i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas postoju. 

 

§ 16. 
 

Kierujący lub właściciel pojazdu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

wezwania, a w przypadku zamiaru wykorzystania zniżki w opłacie najpóźniej w następnym dniu roboczym po 

otrzymaniu wezwania. W przypadku, kiedy ww. opłata nie jest uiszczona, do właściciela pojazdu kierowane 

jest upomnienie o jej uregulowanie. Termin uiszczenia opłaty wskazanej w upomnieniu wynosi 7 dni od daty 

jego otrzymania. W przypadku dalszej zwłoki w uregulowaniu wymaganej opłaty dodatkowej, wobec 

właściciela pojazdu wszczyna się postępowanie egzekucyjne na mocy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 
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