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UCHWAŁA NR XV/241/15
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/219/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015 roku
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego
parkowania
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8,pkt 15 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ) oraz art.13 ust.1 pkt 1, art.13b i art.13f ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U .z 2015 r., poz.460 z późniejszymi zmianami), na
wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów i Wydział Komunikacji,
a także Komisję Finansów Publicznych i Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
1. Uchylić § 7 Uchwały Nr XIV/219/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015 roku w sprawie
ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania.
2. Dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały Nr XIV/219/15 z dnia 24 września 2015 roku, poprzez
nadanie mu brzmienia określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
nie wcześniej jednak niż 1 listopada 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy
mgr Maciej Gramatyka
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Załącznik do Uchwały Nr XV/241/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2015 r.
Użytkownicy dróg uprzywilejowani zerową stawką opłaty w strefie płatnego parkowania :
1. Osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami lub osoby przewożące osoby niepełnosprawne na
podstawie aktualnej karty parkingowej.
2. Pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Tychy używający prywatnych
samochodów osobowych do celów służbowych – na podstawie identyfikatorów wydawanych przez
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.
3. Oznakowane pojazdy samochodowe Pogotowia: Gazowniczego, Ciepłowniczego, Energetycznego,
Wodno-Kanalizacyjnego podczas wykonywania obowiązków służbowych.
4. Oznakowane pojazdy samochodowe Straży Miejskiej Miasta Tychy.
5. Właściciele pojazdów elektrycznych oraz tych, których emisja CO2 nie przekracza 100 g/km – na
podstawie dowodu rejestracyjnego, w którym istnieje wpis, w pozycji P3 – EE.
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