
ZARZĄDZENIE NR 217/2021 
PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie autobusów 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Kielce wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce nr 148/2019         
z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu 
Organizacyjnego, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Kielce Nr 282/2019 z dnia 
17 czerwca 2019r., Nr 329/2019 z dnia 22 lipca 2019r., Nr 426/2019 z dnia 23 września 
2019r.,Nr 495/2019 z dnia 15 listopada 2019r., Nr 561/2019 z dnia 31 grudnia 2019r.,                   
Nr 358/2020 z dnia 2 września 2020r. i Nr 129/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zarządzam, co 
następuje: 

§ 1.  
1. Ustala się stawki opłat za parkowanie autobusów na nieruchomości będącej 

w wieczystym użytkowaniu Gminy Kielce położonej w Kielcach przy ul. Czarnowskiej 12, na 
której zlokalizowany jest Dworzec autobusowy, na urządzonym parkingu przeznaczonym do 
parkowania autobusów, w wysokości: 
1) za parkowanie jednego autobusu przeznaczonego do przewozu nie więcej niż 

30 pasażerów 
– opłata miesięczna 200 zł netto, 

2) za parkowanie jednego autobusu przeznaczonego do przewozu więcej niż 30 pasażerów 
– opłata miesięczna 300 zł netto, 

3) za parkowanie każdego autobusu bez zawarcia pisemnej umowy za miesięczną opłatę – 
10 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę parkowania po przekroczeniu 20 minut od czasu 
wjazdu na teren dworca, 

4) za parkowanie każdego autobusu przez przedsiębiorcę wykonującego okazjonalny 
przewóz osób: 
a) 70,00 zł netto za każdą rozpoczętą pierwszą dobę, a za każdą następną rozpoczętą dobę 

50,00 zł netto, lub 
b) 15,00 zł netto dziennie, po zawarciu pisemnej umowy z właścicielem Dworca na okres 

parkowania wynoszący co najmniej 30 dni 
2. Do stawek opłat wymienionych w ust. 1 należy doliczyć podatek VAT w ustawowej 

wysokości. 
3. Skorzystanie z parkowania przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), na 

warunkach określonych w lit. a), jest możliwe po uzyskaniu od właściciela Dworca zgody na 
parkowanie i uiszczeniu przedpłaty za zamierzony okres parkowania wskazany we wniosku 
o rezerwację miejsca na parkowanie. 
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§ 2.  
Opłacie nie podlega parkowanie przez operatorów autobusów przeznaczonych do 

świadczenia usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach, z którymi Gmina 
Kielce zawarła umowę o świadczenie usług przewozowych. 

§ 3.  
Na terenie Dworca autobusowego, na terenie parkingu przeznaczonym do parkowania 

autobusów, mogą parkować tylko autobusy przewoźników, którzy uzgodnili z Zarządem 
Transportu Miejskiego rozkłady jazdy i zawarli umowę na ich rozmieszczanie na terenie 
dworca, autobusy operatorów oraz przedsiębiorców wykonujących okazjonalny przewóz 
osób. 

§ 4.  
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego                          

w Kielcach. 

§ 5.  
Traci moc Zarządzenie nr 90/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 marca 2021r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie autobusów. 

§ 6.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   
Prezydent Miasta 

Kielce 
 
 

Bogdan Wenta 
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