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Rady Miasta Tychy

z dnia 24 września 2015 r.

Regulamin

uzyskania i korzystania z Karty mieszkańca oraz wydzielonych stanowisk

postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (kopert)

I. Karta mieszkańca

1. Karta mieszkańca to dokument uprawniający mieszkańca zameldowanego na pobyt stały, tymczasowy 

lub osobę wynajmującą mieszkanie w granicach strefy płatnego parkowania do nieograniczonego postoju 

w ciągu postojowym wskazanym na karcie, zlokalizowanym w tej strefie.

2. Dokument Karty mieszkańca zawiera numer seryjny, oznaczenie strefy płatnego parkowania oraz 

zlokalizowanego w niej ciągu postojowego, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego i okres jej 

obowiązywania.

3. Karta mieszkańca wydawana jest wyłącznie posiadaczom pojazdów samochodowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 2,5 tony i stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty abonamentowej.

4. Osoba zainteresowana uzyskaniem Karty mieszkańca występuje do MZU i M Tychy ze stosownym 

wnioskiem, załączając do niego:

a) kserokopię dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Tychów , ksero 

umowy wynajmu mieszkania,

b) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,

c) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego 

właścicielem,

5. Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Okres obowiązywania karty obejmuje 

pełne miesiące kalendarzowe.

6. Zakupione Karty mieszkańca nie podlegają zwrotowi.

7. Dopuszcza się wymianę Karty mieszkańca w okresie jej obowiązywania, poprzez wydanie nowej karty. 

Warunkiem wymiany Karty mieszkańca jest zwrot poprzednio wydanej karty.

8. Posiadacz Karty mieszkańca parkujący poza obszarem wskazanym na karcie zobowiązany jest do 

wnoszenia opłat za postój na zasadach ogólnych.

II. Wydzielone stanowiska postojowe zastrzeżone na prawach wyłączności (koperty)

1. W celu uzyskania upoważnienia do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego na prawach 

wyłączności (koperta) należy wystąpić do MZU i M Tychy ze stosownym wnioskiem i uiścić opłatę 

abonamentową.

2. Osobie upoważnionej do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego na prawach wyłączności 

(koperta) wydawana jest karta oświadczająca przysługujące jej uprawnienie.

3. Dokument karty upoważniającej do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego na prawach 

wyłączności (koperta) zawiera numer seryjny oznaczenie strefy płatnego parkowania oraz numeru 

zlokalizowanego w niej stanowiska postojowego, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego i okres jej 

obowiązywania.

4. Abonament upoważniający do postoju na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym na 

prawach wyłączności (koperta), może być uiszczony z góry za więcej niż jeden miesiąc, nie dłużej jednak niż 

do końca roku kalendarzowego.
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5. Osoba upoważniona do postoju na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym na prawach 

wyłączności (koperta), korzysta z prawa pierwszeństwa w zakresie możliwości wykupienia abonamentu na 

kolejne okresy, pod warunkiem zgłoszenia woli kontynuowania korzystania z miejsca najpóźniej na tydzień 

przed upływem opłaconego przez siebie okresu.
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