
UCHWAŁA NR XXIV/427/16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 sierpnia 2016 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 2016 r. poz.446) 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. Dokonać zmiany w § 4 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2.  Opłaty, o których mowa w § 3 ust.2 pkt a - d uiszcza się poprzez wniesienie opłaty w automatach do 
poboru opłat za parkowanie – parkomatach, zgodnie z regulaminem pobierania opłat w parkomatach 
ŚKUP – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały lub przy pomocy telefonu komórkowego, zgodnie 
z regulaminem pobierania opłat przy użyciu telefonu komórkowego – załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały.”.

2. Dokonać zmiany w § 4 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„3.  Opłaty, o których mowa w § 3 ust.2 pkt a – d, w strefie płatnego parkowania przy ul. Cyganerii 
i w strefie płatnego parkowania przy ul. Bałuckiego – Załącznik nr 1 pkt 2 i 9, pobierane są w gotówce 
przez inkasentów – osoby działające w imieniu i na rzecz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, 
wystawiające druk zawierający oznaczenie czasu rozpoczęcia parkowania, datę i numer rejestracyjny 
pojazdu lub przy użyciu telefonu komórkowego.”.

3. Dokonać zmiany w § 4 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4.  W razie nieobecności inkasenta parkingowego w strefie płatnego parkowania przy ul. Cyganerii 
i ul. Bałuckiego opłatę parkingową należy uiścić w najbliższym parkomacie lub za pomocą telefonu 
komórkowego.”.

4. Dokonać zmiany w § 4 ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5.  Dowód uiszczenia opłaty kierowca zobowiązany jest umieścić w pojeździe, za przednią szybą, 
w sposób widoczny z zewnątrz. W przypadku korzystania z usług płatności za postój pojazdu przez 
telefon komórkowy – kierowca obowiązany jest do umieszczenia naklejki informującej o tym 
w widocznym miejscu na przedniej szybie pojazdu, po jej wewnętrznej stronie”.

5. Dokonać zmiany w § 6 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
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„3.  Użytkownik pojazdu korzystający w strefie płatnego parkowania z karty abonamentowej, karty 
mieszkańca, karty pojazdu elektrycznego, identyfikatora parkingowego lub naklejki informującej 
o korzystaniu z usługi płatności przez telefon komórkowy jest zobowiązany do umieszczenia jej 
za przednią szybą, w sposób całkowicie widoczny, nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do jej 
ważności dla osoby kontrolującej.”.

§ 2. Do 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 wprowadza się Załącznik nr 5 – 
„Regulamin pobierania opłat przy użyciu telefonu komórkowego”, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 
nie wcześniej jednak niż 1 października 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/427/16  

Rady Miasta Tychy  

z dnia 25 sierpnia 2016 r.  

„Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/219/15  

Rady Miasta Tychy  

z dnia 24 września 2016 r. 

 

Regulamin uiszczania opłat przy użyciu telefonu komórkowego 

1. Niniejszy regulamin określa sposób uiszczania opłat za postój pojazdów 

samochodowych w strefach płatnego parkowania (SPP). 

2. Opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP wnosi się niezwłocznie po 

zaparkowaniu pojazdu poprzez uiszczenie opłaty przy pomocy telefonu 

komórkowego. 

3. Wniesienie opłaty parkingowej za pomocą telefonu komórkowego zostaje w formie 

elektronicznej zapisane na serwerze, co pozwala na identyfikację wniesionej opłaty 

parkingowej. 

4. W ramach wniesionej opłaty można zmienić miejsce postoju w SPP. 

5. W celu uregulowania opłaty za postój przy użyciu telefonu komórkowego należy 

skorzystać z aplikacji mobiParking, dostępnej jako osobna aplikacja lub z poziomu 

aplikacji płatniczej SkyCash. 

6. Proces wniesienia opłaty parkingowej polega na: 

-wskazaniu numeru rejestracyjnego samochodu 

-wybraniu źródła środków na opłacenie parkowania  

-potwierdzeniu płatności 

7. Regulamin korzystania z aplikacji mobiParking oraz Skycash, jak również 

szczegółowe informacje  odnośnie rejestracji i korzystania z aplikacji płatności 

komórkowych dostępne są na stronie dostawcy usługi mobiParking. 

8. Potwierdzeniem korzystania z usługi płatności za postój pojazdu przy użyciu telefonu 

komórkowego przez kierowcę jest umieszczenie naklejki usługi mobiParking na 

przedniej szybie pojazdu od wewnętrznej strony. Naklejki dostępne są w siedzibie 

MZUiM oraz u kontrolerów parkingowych. 

9. Usługa płatności przy użyciu telefonu komórkowego umożliwia zakup biletu 

parkingowego za postój realizowany w danym dniu. Nie można regulować opłat za 

postój realizowany w dniach poprzedzających postój oraz opłaty dodatkowej za 

nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego 

parkowania. 

10. Nieumieszczenie na przedniej szybie pojazdu naklejki informującej o korzystaniu z 

usługi płatności za pomocą telefonu komórkowego lub postój po upływie czasu 

opłaconego za pomocą telefonu komórkowego traktowany jest jako postój w strefie 

płatnego parkowania bez opłaty.” 
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