
uwagi/opinie/pytania 

1.Proponowałabym objęcie strefą płatnego parkowania całości Osiedla Paderewskiego.  
 
2.Powinni Państwo zachęcać do korzystania z Doliny Trzech Stawów w sposób zrównoważony i ułatwić dostanie się na 
tereny rekreacyjnej innymi formami komunikacji niż samochód.  

Zwracam się z prośbą o rozszerzenie strefy płatnego parkowania aż do Pętli Słonecznej. 

1. budowa na obrzeżach centrum kilku piętrowych parkingów dla przyjeżdżających do miasta 
2. usprawnienie działań straży miejskiej - czyli polepszenie egzekwowania przepisów drogowych. 
3. utworzenie strefy opłat - gdzie przy przekraczaniu strefy centralnej automatycznie trzeba płacić za wjazd do niej i 
gdzie są umieszczone kamery sczytujące rejestracje samochodów, których właściciele tej opłaty nie uiścili.  
 
Na ul. Zajączka codziennie obserwujemy łamanie przepisów przez kierowców przyjeżdżających do centrum miasta 
 
Strefa płatnego parkowania powinna być rozszerzona (jak proponowane w ankiecie), wjazd do centrum miasta przez 
nierezydentów prywatnym samochodem powinien być obwarowany wysokimi opłatami przy jednoczesnej zachęcie do 
używania transportu publicznego 

Naliczanie powinno być minutowe lub przynajmniej w blokach 15-minutowych i to nie tylko, jak Państwo proponujecie, 
pierwsze 15 minut, ale po prostu każde rozpoczęte jako 1/4 stawki godzinowej 

1.Chciałbym wnioskować o zmianę liczby ulic, na 3 lub indywidualne przydzielanie terenu, gdzie mieszkańcy mogą 
parkować. 
 
2.Projekt zakłada możliwość korzystania z abonamentu tylko osobom zameldowanym na pobyt stały, czyli również dla 
tych, które nie płacą podatku w Katowicach, a są jedynie zameldowane na pobyt stały. Czy nie rozsądniej byłoby 
wprowadzić kryterium odprowadzania podatku w Katowicach? 
 
 3.Czy wraz ze zmianą polityki parkingowej dojdzie do poprawy stanu i liczby parkingów w dzielnicy Koszutka? 
 
4. Czy właściciele samochodów elektrycznych i hybrydowych nie powinni mieć stosownych zniżek w abonamencie?  

Jestem właścicielem mieszkania przy ul. Francuskiej, posiadam samochód służbowy, który nie jest moja własnością.  
W dodatku nie jestem zameldowana w mieszkaniu w którym mieszkam ( jedynie jestem jego właścicielem) co mam 
zrobić aby być zwolnioną z opłat w strefie płatnego parkowania? 



Mieszkam przy ulicy Francuskiej 39, płacę podatki w Katowicach, mam Kartę Mieszkańca a i tak mam płacić za 
parkowanie? Dlaczego? Dodatkowo, użytkowany przeze mnie pojazd jest służbowy, zarejestrowany na firmę. 
 
Nie rozumiem opłat dla mieszkańców strefy parkowania.  

Nie rozumiem wprowadzenia opłaty parkingowej dla mieszkańców. Osoby mieszkające w danej strefie czy to zielonej 
czy to czerwonej powinny mieć przywilej bezpłatnego parkowania pod swoim domem 

Płatność powinna być rozszerzone o sobotę, a godziny od 10:00-20:00,  urzędnicy powinni zlikwidować przywileje 
parkingowe i oferować pracownikom urzędu/instytucji zniżkę na bilet, promować komunikację miejska.  

Ul. Floriana - strefa zaznaczona jako B4.3 - dołączyć do strefy C5.1.  

1. Co z autami służbowymi? 
2. Jakie są przywileje osób posiadających opłaconą kartę mieszkańca?  

Proszę o podanie stawek abonamentów i rozwiązania dla takich osób jak ja, które korzystają z samochodu w celu 
zapewnienia swojemu dziecku podstawowej i wykwalifikowanej opieki (dziecko z niepełnosprawnością),  są 
mieszkańcami Katowic w takim samym stopniu jak osoby mieszkające w strefie - płacą na pewno takie same podatki 

Na os. Paderewskiego już jest swoisty plan płatnego parkowania, który powinien, moim zdaniem, być zachowany. 
Natomiast C5.1 i C5.2 akurat mogły by być płatne.  

Zaproponowany obszar poszerzonej strefy parkowania powstał w oparciu o przeprowadzone w 2019 roku i nie 
uwzględniają rozwoju miasta Katowice jaki się dokonał przez ten czas.  
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Protestuję przeciwko temu projektowi w całości. Uniemożliwiliście w ramach ankiety wyrażenie sprzeciwu wobec 
samego pomysłu oraz lokalizacji i rozmiaru zdefiniowanych stref.   



1.Poszerzona Strefę Płatnego Parkowania (czyli obszar otaczający ścisłe centrum miasta, oznaczony kolorem zielonym) 
nie styka się ze Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania oznaczoną B1.2 i B1.3 - moim zdaniem teren od Placu Wolności 
przynajmniej aż do ulicy Żelaznej też powinien być w Strefie Zielonej. 
 
2.Ul. Graniczna występuje w Zielonej Strefie w zakresie numeracji: 14-29 (C4.1) oraz 45-45 i 47-65 (C4.2) - jestem 
zaskoczona, że nie ma numeru około Graniczna 32.  
 
3. Urząd bezwzględnie powinien wycofać się z pobierania opłaty przy blokach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Paderewskiego (numery 49 do 61) 
 
4. Świetne miejsce na pobieranie opłaty parkingowej to wyremontowana ulica Sowińskiego (wzdłuż drogi A4), wystarczą 
trzy parkomaty 
 
5. Dla mieszkańców miasta "Zielonej Strefy" przygotowane powinny zostać preferencyjne stawki abonamentowe, z 
których będzie można korzystać w ciągu przynajmniej trzech ulicy (nie dwóch) w obrębie zamieszkania, a abonament 
powinien być do wyboru: miesięczny, kwartalny oraz roczny. 

Miasto powinno zapewnić mieszkańcom miejsca do parkowania bezpłatne, a dla przyjeżdżających parkingi, a nie że w 
mieście powstają tylko biurowce. Zacznijcie budować parking.  

Sprzeciwiamy się: 
- zmianie rozszerzeniu  Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania na teren oznaczony symbolem C3.1, w którym znajduje 
się ul. Podgórna gdzie mieści się siedziba naszej Spółki,  
- wydłużeniu czasu poboru opłat za parkowanie w dni powszednie, z obowiązujących 7,5 godziny do 9 godzin – 
uważamy, że aktualnie obowiązujący czas pomiędzy 9:30-16:30 powinien pozostać, 
- dalszemu zwiększeniu wysokości opłat za parkowanie 

Propozycja zmian: 
Dla mieszkańców naszego miasta przygotowane zostaną preferencyjne stawki abonamentowe, z których będzie można 
korzystać w ciągu dwóch ulic w obrębie zamieszkania lub w promieniu do 100m od miejsca zamieszkania.  

 
1.Propozycja rozszerzenia możliwości parkowania do co najmniej kwartału lub strefy/stref.  
 
2.Dlaczego koniecznym jest zameldowanie w strefie i nie wystarczy adres zamieszkania -w przypadku zameldowania w 
Katowicach pod adresem poza strefą? 
 
3.Czym są dedykowane abonamenty - ile wynoszą, czego dotyczą?  
 
Opinia: Płatny parking pod Urzędem Wojewódzkim - z niego korzystają tylko przyjezdni, nie mieszkańcy śródmieścia - co 
widać,  gdy przechodzi się przez niego wieczorem. 
 

Poszerzenie stref płatnych w Katowicach  zasadne tylko w przypadku, gdy parkowanie pozostanie bezpłatne dla 
mieszkańców w ich strefie zamieszkania.  
 
Ilość patroli wyznaczonych do akcji jest niewystarczająca. Kluczowe miejsca (Mariacka, Francuska przy 
cmentarzu/szpitalu, Wojewódzka, a nawet pl. Sejmu Śl. na chodniku wzdłuż Urzędu Woj.)  nadal są zastawiane. 



Sprzeciw wobec rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania na teren oznaczony symbolem C4.1, C4.2, C4.3, w 
szczególności na ulice okalające teren należący do Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego  
 
Sprzeciw wobec wydłużenia czasu poboru opłat za parkowanie na terenie Katowic w dni powszednie, z obowiązujących 
7,5 godziny do 9 godzin.  
 
Postulaty: 
- osoby mieszkające w Strefie Płatnego Parkowania powinny mieć możliwość bezpłatnego parkowania w Strefie, 
- mieszkańcy Katowic, którzy nie mieszkają w Strefie Płatnego Parkowania powinni mieć możliwość bezpłatnego 
parkowania w Strefie przez określony czas, np. przez 1 godzinę, 
- pierwsze 15 minut parkowania w Płatnej Strefie dla osób niezamieszkałych w Katowicach powinno być bezpłatne lub 
ze znacznie obniżoną opłatą. 
 
[Uwaga zgłoszona pięć razy] 

Sprzeciw wobec opłat dla mieszkańców Strefy 

Brak dostępu do instytucji np. urząd skarbowy / miasta / wojewódzki w lepszych lokalizacjach bardziej dostępnych  
 
Postulat zakończenia budowy przedłużenia ul. Stęślickiego. Powstają nowe inwestycje a nie ma drogi.  

Propozycja zwiększenia stawki za korzystanie z „Karty mieszkańca": 
200 zł za miesiąc 
500 zł za kwartał 

 

Mieszkańcom zameldowanym na pobyt stały w Katowicach, ul. Sowińskiego, posiadającym jeden pojazd samochodowy 
{użytkowany przez siebie} powinno przysługiwać prawo bezpłatnego parkowania na dwóch ulicach w obrębie miejsca 
zamieszkania. Karta stałego mieszkańca - darmowa! 

Mieszkańcy terenów objętych planem powinni być całkowicie zwolnienie z opłat. W projekcie podzielono teren Osiedla 
Paderewskiego na trzy fragmenty, które są różnie potraktowane. Uważamy za niesprawiedliwy fakt, że mieszkańcy ulicy 
Sowińskiego mają ponosić inne opłaty, niż mieszkańcy ulicy Granicznej czy Sikorskiego, będąc mieszkańcami tego 
samego Osiedla, w ramach tej samej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Osiedle Paderewskiego, a zwłaszcza okolice ulicy Sowińskiego, czyli część wpisana do strefy C4.3 nie są skomunikowane 
z żadnym istniejącym obecnie centrum przesiadkowym.  Najpierw zadbać o dobrą komunikację z centrami 
przesiadkowymi za pośrednictwem transportu publicznego.  
Wydłużenie czas płatnego parkowania jest złym rozwiązaniem. Obecnie obowiązujące godziny są optymalne i pozwalają 
zarówno rozwiązać problem rotacji miejsc parkingowych. Proponujemy rozważyć również zwolnienie z opłaty 
parkingowej, jeżeli postój trwa krócej niż 15 minut. 
Postulat wyłączenia teren Osiedla Paderewskiego ze stref płatnego parkowania całkowicie poprzez likwidację stref C4.3, 
C5.1, C5.2. Jeżeli już miałaby się pojawić na tym obszarze strefa płatnego parkowania, to należałoby wydzielić nową 
strefę, zawierającą wschodnie fragmenty strefy C4.3, C5.2 na potrzeby parkingów dla osób przyjeżdżających na Dolinę 3 
Stawów 



Sprzeciw wobec: 
- rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania na tereny oznaczony symbolem C4.1, C4.2, C4.3, w szczególności na ulice 
okalające teren należący do Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego; 
- wydłużeniu czasu poboru opłat za parkowanie na terenie Katowic w dni powszednie, z obowiązujących 7,5 godziny do 
9 godzin. 
 
Mieszkańcy Katowic, którzy nie mieszkają w Strefie Płatnego Parkowania powinni mieć większe ulgi w opłatach, jeżeli 
będą musieli parkować swoje pojazdy w Strefie.                                                                                       

Propozycja wprowadzenie naliczania minutowego dla postoju do pierwszej godziny (albo nawet w całym okresie 
parkowania). 
 
Możliwość skorzystania z abonamentu nie tylko dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, ale również na pobyt 
czasowy, oraz posiadających umowę najmu mieszkania w strefie.  

Sprzeciw wobec rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania na tereny oznaczony symbolem C4.1, C4.2, C4.3, w 
szczególności na ulice okalające teren należący do Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego  
 
Sprzeciw wobec wydłużenia czasu poboru opłat za parkowanie na terenie Katowic w dni powszednie, z obowiązujących 
7,5 godziny do 9 godzin.  
 
Postulaty: 
- osoby mieszkające w Strefie Płatnego Parkowania powinny mieć możliwość bezpłatnego parkowania w Strefie, 
- mieszkańcy Katowic, którzy nie mieszkają w Strefie Płatnego Parkowania powinni mieć możliwość bezpłatnego 
parkowania w Strefie przez określony czas, np. przez 1 godzinę, 
- pierwsze 30 minut parkowania w Płatnej Strefie dla osób niezamieszkałych w Katowicach powinno być bezpłatne lub 
ze znacznie obniżoną opłatą. 
 
[uwaga zgłoszona trzy razy] 

Sprzeciw wobec wprowadzenia stref płatnego parkowania w dzielnicy Koszutka. Karta mieszkańca nie obejmuje osób, 
które wynajmują mieszkanie. 
 
Rozszerzenie SPP o strefę A1, może z wyłączeniem ulicy Sokolskiej mija się z głównym założeniem ograniczenia wjazdu 
samochodów nie należących do mieszkańców do centrum miasta.  
 
Jeżeli SPP musi powstać należałoby się zastanowić poważnie nad profilem mieszkańca osiedla, które jest położone blisko 
Uniwersytetu Śląskiego, zatem zamieszkałe przez studentów, którzy mogą posiadać samochody potrzebne do 
poruszania się poza Katowicami, ale nie mających w obecnym kształcie przepisów dostępu do "karty mieszkańca".  



Propozycje nieobjęte w ankiecie: 
- dodatkowa karta mieszkańca na drugi samochód dla rodzin (co najmniej 2 podatników we wspólnym gospodarstwie 
domowym) opłacających podatki w Katowicach dłużej niż 5 lat 
- karta mieszkańca bez względu na własność samochodu (służbowy, prywatny) 
- naliczanie 5 minutowe parkowania 
- zielona karta dla każdej rodziny z dziećmi (płacącej podatki w Katowicach) na jeden pojazd dodatkowy, uprawniającą 
do bezpłatnego parkowania przez godzinę na 2 ulicach - z przeznaczeniem dla dziadków, babcie zajmujących się 
wnukami 
- ujednolicenie zasad parkowania w centrum dla wszystkich, tj na tych samych zasadach urzędnicy mieszkający w 
Katowicach (wg strefy zamieszkania) co mieszkańcy, dotyczy również urzędników wyższego szczebla - przykład powinien 
iść z góry 
- większa kontrola nad parkowaniem na zakazie - wykorzystanie zainstalowanych kamer, żeby wykrywały samochody na 
parkujące na zakazie i wysyłały zdjęcie do wystawienia mandatu 

Sprzeciw całkowity wobec pobierania opłat od stałych mieszkańców. 

Proponuję zwiększyć stawki za korzystanie z „Karty mieszkańca": 
200 zł za miesiąc 
500 zł za kwartał 

Sprzeciw wobec poszerzaniu strefy płatnego parkowania na ul. Sowińskiego, które wiązałoby się z wprowadzeniem opłat 
za parkowanie dla mieszkańców, wśród których jest wielu emerytów. 



1. Czy Miasto przeprowadzało analizy ekonomiczno-finansowe skutków wprowadzenia polityki parkingowej w 
zaproponowanym kształcie, jeśli tak to należy podać koszty wprowadzenia zmian w polityce parkingowej, a także 
prognozowane zyski. 
2. Czy Miasto przeprowadziło analizy ekonomiczno-finansowe skutków objęcia opłatami miejsc parkingowych przy ul. 
Sowińskiego na osiedlu Paderewskiego (strefa C4.2/C4.3). 
3. Należy przedstawić argumenty, na podstawie których Miasto postanowiło objąć opłatami miejsca parkingowe przy ul. 
Sowińskiego na osiedlu Paderewskiego (strefa C4.2/C4.3). 
4. Należy przedstawić argumenty, na podstawie których Miasto planuje wprowadzić opłaty za miejsca parkingowe przy 
ul. Sowińskiego na osiedlu Paderewskiego (strefa C4.2/C4.3) dla mieszkańców (osób zameldowanych) budynków przy ul. 
Sowińskiego. 
5. Należy przedstawić argumenty, na podstawie których Miasto nie planuje zwolnić mieszkańców (osób 
zameldowanych) budynków przy ul. Sowińskiego z opłaty za miejsca parkingowego przy tejże ulicy. 
6. Należy wyjaśnić czy proponowana kwartalna opłata za miejsce parkingowe dla mieszkańców osiedla Paderewskiego 
(np. osoby zameldowanej przy ul. Sowińskiego) gwarantuje wolne miejsce parkingowe przy ulicy (np. ul. Sowińskiego) -
ponoszenie opłaty za usługę, której Miasto nie może zrealizować. 
7. Należy przedstawić argumenty, na podstawie których Miasto podzieliło osiedle Paderewskiego na strefę płatną i 
strefę nie objętą opłatami parkingowymi. Sytuacja ta premiuje mieszkańców ul. Granicznej i Sikorskiego, natomiast 
powoduje dodatkowe koszy dla mieszkańców ul. Sowińskiego 
 
Wnioski do wdrożenia w polityce parkingowej miasta Katowice: 
1. Zwolnienie mieszkańców (osoby zameldowane) budynków przy ul. Sowińskiego na osiedlu Paderewskiego z opłaty 
parkingowej w tym rezygnacja z opłaty miesięcznej i kwartalnej. 
2. Odstąpienie od objęcia opłatami miejsc parkingowych wzdłuż ul. Sowińskiego 
3. Uznanie ul. Sowińskiego jako drogi wewnętrznej i przekazanie jej w zarząd Spółdzielni os. Paderewskiego.  
4. Wdrożenie projektu 1 drzewo za 1 miejsce parkingowe, polegającego na likwidacji 1 miejsca postojowego i 
nasadzenie na jego miejscu drzewa. Działanie to jak najbardziej wpisuje się w postępujące zmiany klimatyczne a także 
wymusi na osobach dojeżdżających do centrum Katowic zmianę środka transportu. Będzie to działanie uzupełniające dla 
prowadzonej polityki parkingowej i dodatkowo wzmocni wizerunek zielonych Katowic. 

 1.Mieszkaniec terenów objętych planem powinien być całkowicie zwolnieni z opłat. 
 
2.W projekcie podzielono teren Osiedla Paderewskiego na 3 fragmenty, które są różnie potraktowane. Mieszkańcy ul. 
Sowińskiego mają ponosić opłaty, z których są zwolnieni mieszkańcy ul. Granicznej, Sikorskiego i tzw. północnej części 
Jednostki. 
 
3. Osiedle Paderewskiego, a zwłaszcza okolice ulicy Sowińskiego, czyli część wpisana do strefy C4.3 nie są 
skomunikowane z żadnym istniejącym obecnie centrum przesiadkowym. Aby więc strefa płatnego parkowania w tym 
miejscu miała sens, należy  najpierw zadbać o dobrą komunikację z centrami przesiadkowymi za pośrednictwem  
transportu publicznego. 
 
4 . Mieszkańcy Katowic, nie mieszkający w SPP powinni mieć możliwość bezpłatnego parkowania w Strefie przez 
określony czas np. 1 godz. (konieczność załatwienia spraw urzędowych) 
 
5. Postuluję wyłączenie terenu Osiedla Paderewskiego ze stref płatnego parkowania całkowicie poprzez likwidację stref 
C4.3, C5.1 i C5.2.  
Jeżeli już miałaby się pojawić na tym obszarze strefa płatnego parkowania, to należałoby wydzielić nową strefę 
zawierającą wschodnie fragmenty strefy C4.3 i C5.2 - tylko ul. Pułaskiego - obecna droga tzw. płytowa na potrzeby 
parkingów dla osób przyjeżdżających na Dolinę 3 Stawów.  



Całkowite niezadowolenie z objęcia płatną strefą znacznej części Katowic. 

Sprzeciw wobec planowanych zmian. 
 
Uwaga: 
Wzywam władze miasta do ponowienia konsultacji z uwzględnieniem szerokiego poinformowania mieszkańców o 
planowanych zmianach oraz do przeprowadzenia konsultacji rzetelnie t.j. przeprowadzenie ankiety z pytaniami o zgodę 
lub sprzeciw na propozycję zmiany. 

Uwagi: 
 - nie ma potrzeby obejmowania strefą płatnego parkowania strefy C4.3.  
-  największy sprzeciw budzi propozycja wprowadzenia opłat/ abonamentów dla mieszkańców Katowic. Krótko mówiąc, 
jako osoba zameldowana w Katowicach powinnam mieć możliwość bezpłatnego parkowania na miejskich parkingach w 
swojej dzielnicy.   
- przydzielenie danego koloru dla poszczególnych dzielnic, przypuśćmy kolor zielony dla osiedla Paderewskiego. Wtedy 
właściciel pojazdu zameldowany, rozliczający się w Katowicach dostaje w urzędzie kartkę (trudną do podrobienia) w 
określonym kolorze ze swoim numerem rejestracyjnym, wkłada ją na szybę (lub nakleja) i wszystko jest wtedy jasne 
gdzie może parkować za darmo, a gdzie nie.  
Pytanie:       
Proszę o informację do kogo należy parking znajdujący się pomiędzy ul. Sowińskiego 7, a budynkiem MBanku (działki 
40/3 km.60, 47/7 km.60) 

Uwaga: - Cały teren Osiedla Paderewskiego powinien być strefą bezpłatną.  

Wnoszę aby teren ul. Ordona nie był objęty strefą płatnego parkowania A2.1. Na wspomnianym terenie nie występuje 
brak miejsc parkingowych w godz. 9-16.30. Deficyt występuje w godzinach popołudniowych oraz wieczornych.  

Sprzeciw przeciw: 
- rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania na tereny oznaczone symbolem C4.1,C4.2,C4.3, w szczególności na ulice 
okalające teren należący do Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J Paderewskiego 
Propozycja: 
-osoby mieszkające w Strefie Płatnego Parkowania powinny mieć możliwość bezpłatnego parkowania w Strefie, 
-mieszkańcy Katowic ,którzy nie mieszkają w Strefie Płatnego Parkowania powinni mieć możliwość bezpłatnego 
parkowania w Strefie przez określony czas np. przez 1 godzinę, 



 
Sprzeciw wobec: 
- rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania na tereny oznaczone symbolem C4.1, C4.2, C4.3, w szczególności na ulice 
okalające teren należący do Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego, 
-  nie zgadzam się różnemu traktowaniu mieszkańców terenu Dzielnicy Osiedla Paderewskiego – Muchowiec 
(mieszkańcy terenu C4.1, C4.2, C4.3 mają płacić – a mieszkańcy terenu C5.1, C5.2 – mieć możliwość bezpłatnego 
parkowania); 
- wydłużeniu czasu poboru opłat za parkowanie na terenie Katowic w dni powszednie, z obowiązujących 7,5 godziny do 
9 godzin, 
 - wyrażam negatywną opinię projektu uchwały zmian w polityce parkingowej Miasta Katowice. 
Propozycja zmian: 
- osoby mieszkające w Strefie Płatnego Parkowania powinny mieć możliwość bezpłatnego parkowania w Strefie,  
- mieszkańcy Katowic, którzy nie mieszkają w Strefie Płatnego Parkowania powinni mieć możliwość bezpłatnego 
parkowania w Strefie przez określony czas, np. przez 1 godzinę, 
- pierwsze 15 minut parkowania w Płatnej Strefie dla osób niezamieszkałych w Katowicach powinno być bezpłatne lub 
ze znacznie obniżoną opłatą,  
Uwagi: 
- w pierwszej kolejności Urząd Miasta Katowice powinien zająć się wybudowaniem trzech wielopoziomowych parkingów 
przy ul. Sikorskiego, ul. Granicznej i ul. Sowińskiego 
- ustalanie wysokich stawek za parkowanie dla mieszkańców Katowic (zwłaszcza w wariantach III i IV są horrendalne!!) 
uderzą w pierwszej kolejności w osoby starsze i mniej zamożne. 
 
[uwaga zgłoszona pięć razy] 

 
Propozycja  
- możliwość darmowego wjazdu do centrum dla osób z meldunkiem w Śródmieściu oraz dla właścicieli mieszkań w 
Śródmieściu 
- godziny płatnego parkowania 8-15 

 
  
 
Negatywna opinia: 
- dyskryminacja osób i przedsiębiorców nie mających stałego miejsca zamieszkania w Katowicach, ale mających tu 
własnej firmy lub tych, którzy tu pracują, 
 
  

 


