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Cieszyn: droższe parkingi?
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Aktualnie w Cieszynie opłata za pierwszą godzinę postoju wynosi 2 złote. Już wkrótce jednak
ma się to zmienić. Od piątku (21.02.2020) wystartują konsultacje społeczne dotyczące
uchwały rady miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój na parkingach oraz
abonamentów.
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Co zmieni się w opłatach za parkingi? Przede wszystkim kierowcy będą musieli liczyć się z podwyżkami. Dotychczas
pierwsza godzina parkowania to 2 zł, już wkrótce ma zostać podniesiona do 3 zł – chodzi o pobudzenie rotacji na
parkingach. W Cieszynie mamy ok. 2000 miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania i tyle samo
bezpłatnych. Wciąż jednak parkingi są przepełnione. Zdarza się, że samochody stoją kilka, kilkanaście
godzin, blokując miejsce parkingowe. Przykładowo, mieszkańcy cieszyńskich osiedli wolą wsiąść w
samochód, niż podjechać autobusem. Podwyżka ma poprawić rotację na parkingach, zniechęcić do
używania aut gdy nie jest to konieczne – mówiła podczas konferencji prasowej burmistrz miasta Gabriela
Staszkiewicz.
- Aktualnie, zgodnie z przepisami można ustalić opłatę za pierwszą godzinę postoju na poziomie 0,15% płacy
minimalnej, czyli 3,90 zł. W Cieszynie stawki za parkowanie nie były zmieniane od 2004 roku, sprawdzaliśmy
w innych miastach i ceny raczej oscylują w granicach 3 zł i więcej – wyjaśniał Przemysław Major, II zastępca
burmistrza Miasta Cieszyna.
Podwyżki nie ominą również osób, które wykupują abonamenty parkingowe. Dotychczas, mieszkaniec strefy
płatnego parkowania uzyskiwał możliwość parkowania na wybranych ulicach płacąc 100 złotych rocznie. Aktualnie
kwota ta zostanie podniesiona do 250 złotych – kwota ta odpowiada mniej więcej złotówce za postój w każdy

dzień roboczy. Przykładowo w mieście partnerskim Cieszyna – Pucku – abonament parkingowy to kwota 60
złotych miesięcznie – porównywała Staszkiewicz.
Zmienią się również zasady, dotyczące abonamentów parkingowych. Aby móc wykupić roczny abonament w cenie
250 złotych nie tylko trzeba być mieszkańcem lub właścicielem mieszkania w strefie płatnego parkowania, ale również
należy płacić podatki, ze wskazaniem na zamieszkanie w Cieszynie (wtedy część pieniędzy z rozliczenia podatku
otrzymuje miasto). Gdy warunki te nie zostaną spełnione, możliwość parkowania w ogólnodostępnych miejscach w
ramach strefy płatnego parkowania będzie kosztowała 150 złotych miesięczne, a wykup miejsca parkingowego na
wyłączność 500 złotych miesięcznie.
500 złotych rocznie zapłacą również podmioty, zaopatrujące placówki handlowe (postój na czas czynności).
Utrzymana zostanie możliwość korzystania z abonamentów samochodów zaopatrzenia w godzinach 5-11 i 17-23, w
innych godzinach pojazdy te mogą wykupić możliwość postoju, jednak godzina będzie kosztowała 50 złotych.
Konsultacje społeczne potrwają od 21 lutego do 2 marca 2020 roku. Zainteresowani będą mogli zgłaszać uwagi
pisemnie (biuro podawcze Urzędu Miejskiego) i internetowo, za pośrednictwem specjalnej platformy. Więcej
informacji na stronie BIP cieszyńskiego urzędu.
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