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UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1100/10
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczone parkingi strzeżone i ich 
parkowanie 

Na podstawie art. 50a, 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U Nr 108 
z 2005r, poz. 908 z późn. zmianami),art. 18,40,41 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r ( 
tekst jednolity Dz. U Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 12 pkt. 11, art. 92 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U Nr 142 z 2001r, poz. 1592 z późn. zm.) 
oraz art.4, art. 8, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów 
prawnych ( tekst jednolity Dz. U nr 17 z 2010r, poz. 95) na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu 
przez Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Komisję Finansów Publicznych 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1

1. Ustala się opłaty za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie usuniętych pojazdów na wyznaczone 
parkingi strzeżone przez jednostki wyznaczone przez Prezydenta Miasta Tychy. Opłaty pobierane będą 
od właścicieli lub posiadaczy pojazdów, w sytuacjach określonych ustawą z dnia 20 czerwca 1997r Prawo 
o ruchu drogowym ( Dz. U nr 108 z 2005r, poz. 908 z późn. zm.) zgodnie z art. 130a. 

2. Ustala się opłaty zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Lp Rodzaj pojazdu Usunięcie pojazdu z drogi – 

ryczałt (w zł)
Parkowanie za każdą rozpoczętą 

dobę (w zł)
1. Rower lub motorower 60 10
2. Motocykl 130 13
3. Pojazd o dop. masie całkowitej do 

3,5t
350 20

4. Pojazd o masie 3,5t – 7,5t 420 30
5. Pojazd o masie 7,5t – 16t 630 45
6. Pojazd o masie >16t 750 60
7. Pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne
900 120

3. Jednostki zajmujące się usuwaniem i parkowaniem pojazdów doliczają podatek VAT wg 
obowiązujących w tym zakresie przepisów 

4. Opłaty za usługi wymienione w p. 2- Tabeli opłat wykonywane w dni ustawowo wolne od pracy oraz 
w godzinach nocnych tj. od 22.00 do 6.00 ulegają podwyższeniu o 50% z wyjątkiem opłat za parkowanie 
usuniętych pojazdów. 

5. Stawki za holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia dotyczą: 

a) holowania pojazdu na wyznaczony przez Prezydenta Miasta Tychy parking położony najbliżej miejsca 
zamieszkania ( siedziby firmy) w przypadku, gdy miejsce to znajduje się na terenie miasta Tychy, 

b) holowania pojazdu na wyznaczony przez Prezydenta Miasta Tychy parking położony najbliżej miejsca 
zdarzenia, w przypadku gdy właściciel jest nieznany lub gdy jego miejsce zamieszkania ( siedziby 
firmy) znajduje się poza granicami miasta Tychy. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 
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§ 3

Traci moc Uchwała Nr 0150/XXV/490/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2004r w sprawie 
ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczone parkingi strzeżone i ich parkowanie. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Tychy 

mgr Zygmunt Marczuk


