
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/337/09

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 27 maja 2009 roku

l.p. OPŁATY STAWKI
1. OPŁATY JEDNORAZOWE 

Opłatę uiszczaną u inkasenta wnosi się za pełne godziny parkowania.
Opłatę  uiszczoną  w  parkomacie  (bilety  parkingowe)  lub  przez  telefon  komórkowy  wnosi  się  za 
dowolny okres w wysokości proporcjonalnej do czasu parkowania, przy czym minimalny czas wynosi 
20 min (§ 9 Regulaminu).       

1.1. W podstrefie cenowej A – czerwonej
za pierwszą godzinę: 3,00 zł
za drugą godzinę: 3,60 zł
za trzecią godzinę: 4,30 zł
za czwartą i każdą  następną godzinę: 3,00 zł

1.2. W podstrefie cenowej B - zielonej
za pierwszą godzinę: 1,50 zł
za drugą godzinę: 1,80 zł
za trzecią godzinę: 2,10 zł
za czwartą i  każdą  następną godzinę: 1,50 zł

2. KARTY ABONAMENTOWE  
Karty abonamentowe  sprzedawane  na okres jednego miesiąca  (§ 10 Regulaminu).
Podstrefa cenowa Cena za 1 miesiąc postoju
Podstrefa A - czerwona 140,00 zł
Podstrefa B - zielona 70,00 zł

3. OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE - IDENTYFIKATORY 
Miesięczna stawka za postój pojazdu dla mieszkańca zameldowanego 
na pobyt stały lub tymczasowy oraz przedsiębiorcy mającego siedzibę 
firmy w granicach strefy (§ 11 Regulaminu).

20,00 zł

4 OPŁATY DODATKOWE
4.1 w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i zgłoszenia 

się do Straży Miejskiej do godz. 2000, w dniu wystawienia wezwania: 
kwotę stanowiącą wartość opłaty za parkowanie, zgodnie z wysokością 
opłaty  w podstrefie,  w  której  parkował  pojazd,  liczoną  od  momentu 
utraty ważności  biletu  parkingowego do momentu zgłoszenia się  do 
Straży Miejskiej 
(§ 18 pkt 1 Regulaminu)

wartość opłaty za parkowanie 
plus 10 zł

4.2 - w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i zgłoszenia się 
do Straży Miejskiej w dniu, w którym nie dokonano opłaty   (§ 18 
pkt 2 Regulaminu)

- przypadku  parkowania  z  kartą  abonamentową  w  podstrefie 
cenowej droższej niż wskazana na tej karcie i zgłoszenia się  do 
Straży  Miejskiej  w  dniu  w  którym  stwierdzono  niewłaściwe 
parkowanie (§ 18 pkt 4 Regulaminu)

30,00 zł

4.3 - w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i nie zgłoszenia 
się do Straży Miejskiej (§ 18 pkt 2 Regulaminu)

- w  przypadku  parkowania  z  kartą  abonamentową  w  podstrefie 
cenowej droższej niż wskazana na tej karcie i  nie zgłoszenia się 
do Straży Miejskiej (§ 18  pkt  4 Regulaminu)

50,00 zł

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

Wodzisławia Śląskiego

Lech Litwora 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA  PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
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