
Lp. Lokalizacja Ilość miejsce 

parkingowych 

Stawki opłat parkingowych Godziny w których 

obowiązują opłaty 

parkingowe 

 

PARKINGI PŁATNE 

 

1 AL. ŁYSKA  52 Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                 
za postój do 30 min. - 1,00 zł                                                                                                                                                                                       

za każdą rozpoczętą godzinę postoju – 2,00 zł                                                                                                                                                            

Opłata abonamentowa:                                                                                                                                                                                           
50,00 zł miesięczna opłata abonamentowa  

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        
Piątek 8 - 17                

2 AL. ŁYSKA  

 

12 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 
godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                    

2,40 zł - za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                            

2,80 zł - za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                  
2,00 zł - za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                              

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                         

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 
strefie                                                                                             

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     
Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

3 BOBRECKA 

 

34 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 

godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                     
2,40 zł - za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                            

2,80 zł - za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                  

2,00 zł - za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                              

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                         

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie                                                                                             
75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

4 BOBRECKA wiadukt 

 

56 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                               

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 
godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                    

2,40 zł - za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                            

2,80 zł - za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                        
2,00 zł - za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                                   

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                 

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 
 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     
Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

5 BÓŻNICZA 

 

10 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                               

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 
godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                     

2,40 zł - za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                            

2,80 zł – za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                 
2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                              

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                 

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 
strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     
Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

6 CHROBREGO od 

Gancarskiej do 

Kubisza 

 

43 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 

godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                    
2,40 zł za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                            

2,80 zł – za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                  

2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                              

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                         

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            
75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

7 GARNCARSKA 

 

25 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                 

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 
godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                     

2,40 zł za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                            

2,80 zł – za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                  
2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                              

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                         

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     
Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                



100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 
 

8 GŁĘBOKA 

 

21 

 
Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 
strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

ABONAMENT 

 

9 GÓRNY RYNEK 

 
19 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 

godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                      
2,40 zł za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                           

2,80 zł – za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                

2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                               

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                      

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            
75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

10 HAJDUKA (od 

Bobreckiej do bud. 

dworca) 

 

17 

 

Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                               

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 
godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                     

2,40 zł za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                            

2,80 zł – za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                
2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                              

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                      

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 
strefie,                                                                                           

 75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     
Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

11 KIEDRONIA 

 

15 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                               

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 

godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                     
2,40 zł za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                            

2,80 zł – za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                

2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                              

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                         

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

12 KOCHANOWSKIEG

O ulica 

 

3 
 

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 
 

ABONAMENT 
 

13 KOCHANOWSKIEG

O plac 

 

4 

 
Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            
75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

ABONAMENT 

 

14 LIMANOWSKIEGO 

 
21 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                               

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 

godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                     

2,40 zł za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                            
2,80 zł – za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                       

2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                                  

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                     

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 
 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        
Piątek 8 - 17                

15 MATEJKI  

 

20 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                 

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 
godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                     

2,40 zł za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                           

2,80 zł – za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                
2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                               

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                        

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 
strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     
Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                



16 MENNICZA 

 

82 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                               

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 

godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                     
2,40 zł za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                            

2,80 zł – za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                

2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                               

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                         

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            
75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

17 MICHEJDY 

 
47 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                               

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 

godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                     

2,40 zł za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                            
2,80 zł – za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                

2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                              

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                      

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        
Piątek 8 - 17                

18 MICHEJDY – ELIM 

 

35 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                  
za postój do 30 min. - 1,00 zł                                                                                                                                                                                     
za każdą rozpoczętą godzinę postoju – 2,00 zł                                                                                                                                                             

Opłata abonamentowa:                                                                                                                                                                                           
50,00 zł miesięczna opłata abonamentowa  
 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     
Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

19 MŁYŃSKA BRAMA 

 

13 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                 

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 

godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                     
2,40 zł - za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                            

2,80 zł - za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                       

2,00 zł - za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                                   

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                      

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            
75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

20 NOWE MIASTO  

(od Sejmowej do 

Ratuszowej) 

 

12 

 
Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 
 

ABONAMENT 

 

21 NOWE MIASTO  

(od Ratuszowej do 

Srebrnej) 

 

8 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                  

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 
godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                    

2,40 zł - za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                             

2,80 zł - za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                       
2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                                   

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                      

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 
strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     
Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

22 OLSZAKA 

 
11 

 
Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

ABONAMENT 
 

23 Pl, LONDZINA plac 

 

25 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                  
za postój do 30 min. - 1,00 zł                                                                                                                                                                                     
za każdą rozpoczętą godzinę postoju – 2,00 zł                                                                                                                                                             

Opłata abonamentowa:                                                                                                                                                                                           
50,00 zł miesięczna opłata abonamentowa  
 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     
Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

24 PL. LONDZINA ulica 

 

15 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                  

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 
godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                    

2,40 zł - za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                             

2,80 zł – za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                       
2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                                   

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                      

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 
strefie,                                                                                            

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     
Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                



75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

25 PL. DOMINIKAŃSKI 

 
48 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                  

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 

godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                    

2,40 zł - za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                             
2,80 zł - za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                       

2,00 zł - za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                                   

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                      

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 
 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        
Piątek 8 - 17                

26 PL. SŁOWACKIEGO 

 

20 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                  

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 
godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                    

2,40 zł - za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                             

2,80 zł - za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                       
2,00 zł - za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                                   

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                      

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     
Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

27 Pl. TEATRALNY 

 
50 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                 

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 

godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                   

 2,40 zł - za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                            
2,80 zł - za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                       

2,00 zł - za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                                   

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                      

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                           

 75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 
 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        
Piątek 8 - 17                

28 PL. WOLNOŚCI 

 

14 

 
Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 
strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

ABONAMENT 

 

29 PRZYKOPA 

 

10 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                  
za postój do 30 min. - 1,00 zł                                                                                                                                                                                     

za każdą rozpoczętą godzinę postoju – 2,00 zł                                                                                                                                                             

Opłata abonamentowa:                                                                                                                                                                                           
50,00 zł miesięczna opłata abonamentowa  

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

30 PRZYKOPA- kiosk 

 
12 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                  
za postój do 30 min. - 1,00 zł                                                                                                                                                                                     

za każdą rozpoczętą godzinę postoju – 2,00 zł                                                                                                                                                             

Opłata abonamentowa:                                                                                                                                                                                           
50,00 zł miesięczna opłata abonamentowa  

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        
Piątek 8 - 17                

31 RATUSZOWA  

 
10 

 
Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                             

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 
 

ABONAMENT 
 

32 REGERA    

 

4 

 
Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            
75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

ABONAMENT 

 

33 REGERA   

 
7 

 
Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 
 

ABONAMENT 
 

34 SCHODOWA ulica 

 

13 

 
Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 
strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

ABONAMENT 

 

35 SCHODOWA – plac 

 
20 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                  
za postój do 30 min. - 1,00 zł                                                                                                                                                                                     

za każdą rozpoczętą godzinę postoju – 2,00 zł                                                                                                                                                             

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   



Opłata abonamentowa:                                                                                                                                                                                           
50,00 zł miesięczna opłata abonamentowa  

  

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

36 SEJMOWA   

 

10 

 
Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            
75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

ABONAMENT 

37 SEJMOWA   

 

6 

 
Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 
strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 
 

ABONAMENT 

 

38 SREBRNA 

 

23 

 
Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            
75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

ABONAMENT 

 

39 ŚRUTARSKA  

 
17 

 
Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 
 

ABONAMENT 
 

40 STARY TARG 

 

35 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                        

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 

godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                                            
2,40 zł - za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                                                    

2,80 zł - za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                                                

2,00 zł - za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                                                     

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                   

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                                                  
75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

41 STROMA 

 
9 

 
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 
strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

ABONAMENT 
 

42 SZEROKA 

 

9 

 

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 
 

ABONAMENT 

 

43 SZEROKA   

 

15 

 

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 
 

ABONAMENT 

 

44 SZERSZNIKA 

 

8 

 

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            
75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

ABONAMENT 

 

45 SZEWCZYKA 

 

15 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                  

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 
godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                    

2,40 zł - za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                             

2,80 zł - za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                       
2,00 zł - za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                                   

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                      

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 
strefie,                                                                                            

75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     
Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

46 ZAMKOWA 

 

18 

 
Opłaty parkingowe:                                                                                                                                                                                                  

2 zł – za pierwszą godzinę parkowania, z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół 

godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1 zł                    
2,40 zł - za drugą godzinę parkowania                                                                                                                                                                             

2,80 zł - za trzecią godzinę parkowania                                                                                                                                                                       

2,00 zł - za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania                                                                                                                   

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                      

100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            
75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

Poniedziałek  8 - 17 

Wtorek 8 - 17     

Środa  8 - 17   

Czwartek  8 - 17        

Piątek 8 - 17                

47 KATOWICKA                            

(płyta B targowiska 

miejskiego) 

48 
 

Opłaty abonamentowe:                                                                                                                                                                                           
100,00 zł - za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w 

strefie,                                                                                            

środa 6 - 14           
sobota 6 - 14      

 



 75,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu, 

 

  1021 

miejsc 

parkingowych 

  

 

PARKINGI BEZPŁATNE 

 

     

48 3 MAJA 

 

28 

 

  

49 3 MAJA – 

AL.J.ŁYSKA skwer 

 

10 

 

  

50 amfiteatr 

 

56 

 

  

51 BENEDYKTYŃSKA 

 

7 

 

  

52 CHROBREGO od 

Kubisza do szpitala 

 

50 

 

  

53 CIENCIAŁY 

 
25 

 
  

54 DOJAZDOWA 

 

33 

 

  

55 DWORKOWA 

 
25 

 
  

56 HAJDUKA  

( od bud. dworca do 

Czarnego Chodnika) 

 

39 

 

  

57 KATOWICKA - 

Elżbietanki 

 

16 

 

  

58 KATOWICKA - 

targowisko 

 

48 

 

 poniedziałek 6 -22 

wtorek 6 - 22          
środa 14 - 22                 

czwartek 6 - 22    

piątek 6 - 22                 

sobota 14 - 22           

niedziela 6 - 22 
 

59 KORFANTEGO 

 

55 

 

  

60 LIBURNIA 

 
36 

 
  

61 MIARKI   

 

24 

 

  

62 MIARKI plac 

 
46 

 
  

63 PL. KOŚCIELNY 

 

32 

 

  

64 PL. WOLNOŚCI  

wyspa 

 

6 
 

  

65 RADY NARODOWEJ  

KSIĘSTWA 

CIESZYŃSKIEGO 

 

89 
 

  

66 SARKANDRA ulica 

 
30 

 
  

67 SARKANDRA – plac 

 

20 

 

  

68 SARKANDRA – byłe 

lodowisko 

 

60 
 

  

69 SIENKIEWICZA 

 
35 

 
  

70 SOLNA   

 

37 

 

  

71 SOLNA  plac 

 
37 

 
  

72 SPORTOWA - za halą 

sportową 

50 

 

  



 

73 STALMACHA 

 

75 

 

  

74 SZYBIŃSKIEGO 

 
25 

 
  

75 ŚWIEŻEGO 

 

32 

 

  

76 WYSPIAŃSKIEGO 

 
8 

 
  

77 ŻWIRKI i WIGURY 

 

23 

 

  

  1057 
miejsc 

parkingowych 

  

 

 


