
ZARZĄDZENIE NR PM-4332-2021 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 15 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich parkingów, 
oznaczonych jako płatne, będących w administracji Miejskiego Zarządu Usług 

Komunalnych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.), uchwały nr XIV/238/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 
2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do ustalania wysokości cen i opłat 
za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić ceny i opłaty za korzystanie z miejskich parkingów, oznaczonych jako 
płatne, będących w administracji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w wysokości określonej 
w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Podane ceny i opłaty są cenami brutto. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta. 

§ 5. Odpowiedzialnym za okresowy przegląd zarządzenia, jego aktualizację oraz 
przygotowanie tekstu ujednoliconego jest dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 

§ 6. Traci moc: 

1. zarządzenie nr PM-2452/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen 
i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się 
w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Giełdy samochodowej. 

2. punkt 1 w tabeli nr 6 Inne opłaty załącznika nr 2 do zarządzenia nr PM-2554/2020 z dnia 
23 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
obiektów rekreacyjno-sportowych. 

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Prezydent Miasta 

Adam Neumann 
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Załącznik do zarządzenia Nr PM-4332-2021 

Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 15 lipca 2021 r. 

CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z MIEJSKICH PARKINGÓW, OZNACZONYCH JAKO 
PŁATNE, BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI MZUK 

1. Opłaty za wjazd pojazdów na teren parkingu, oznaczonego jako płatny. 

L.p. Tytuł opłaty Cena brutto 
1. Pojazdy jednośladowe bezsilnikowe i z silnikami o poj. do 50 cm3 bezpłatnie 
2. Pojazdy jednośladowe z silnikami o poj. powyżej 50 cm3 do 125 cm3 2,00 zł 
3. Pojazdy osobowe, busy, dostawcze do 3,5 t i jednośladowe o poj. powyżej 

125 cm3 
5,00 zł 

4. Pojazdy dostawcze i ciężarowe powyżej 3,5 t, autobusy 10,00 zł 

2. Opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów na terenie parkingów. 

L.p. Tytuł opłaty Cena brutto 
1. Pojazdy osobowe, busy, dostawcze do 3,5 t do 15 dni 50,00 zł 
2. Pojazdy osobowe, busy, dostawcze do 3,5 t powyżej 15 dni do 31 dni 100,00 zł 
3. Pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, autobusy do 15 dni 75,00 zł 
4. Pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, autobusy powyżej 15 dni do 31 dni 150,00 zł 

3. Opłata za wjazd pojazdów i przyczep typu „laweta” na teren sektora „Giełda 
Samochodowa” 

L.p. Tytuł opłaty Cena brutto 
1. Pojazd z jednym samochodem na „lawecie” 5,00 zł 
2. Pojazd z dwoma samochodami na „lawecie” 10,00 zł 
3. Pojazd z trzema samochodami i więcej na „lawecie” 20,00 zł 
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