
 UCHWAŁA NR XXXIV/783/09 
RADY MIASTA GDYNI 

z 26 sierpnia 2009 roku 
 
 
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r. wraz z późniejszymi 

zmianami w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz 
wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz  
wprowadzenia opłaty abonamentowej 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 
2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. 
U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 art.13 ust.1 pkt.1, art.13b, ust.3,4,5,7 oraz 13f ust.1 i 
2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115; zmiany: Nr 23 poz.136, 
Nr 192, poz.1381; z 2008 r. Nr 54 poz.326). 
 

 
Rada Miasta Gdyni 

uchwala, co nast ępuje: 
 

§ 1 
Uchwałę Nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za 
parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty 
abonamentowej, zwanej dalej uchwałą, zmienia się w ten sposób, Ŝe: 
 
 
1. Paragraf 2, ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 
Wysokość opłat, w zaleŜności od czasu parkowania, rodzaju uŜytkownika uprawnionego 
do korzystania z określonego abonamentu i sposobu uiszczania opłat, jest następująca: 

 
Wysoko ść opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych: 

 
Planowany czas parkowania /  

typ abonamentu 
Opłata 

Pierwsze pół godziny 0,50 zł  
Drugie pół godziny 1,50 zł 
KaŜda kolejna pełna godzina 2,00 zł 
Abonament miesięczny lub 30 dniowy dla mieszkańca 
Strefy Płatnego Parkowania - typu „M” 

20,00 zł 

Abonament miesięczny lub 30 dniowy na okaziciela - 
 typu „O” 

300,00 zł 

Abonament miesięczny lub 30 dniowy dla osób 
legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie 
schorzeń narządu ruchu i neurologicznych, które są 
zatrudnione lub zamieszkuj ą na obszarze SPP - typu 
„N” 

20,00 zł 

 
 
 



2.  Paragraf 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 
     „W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do  końca następnego dnia 

funkcjonowania SPP po dniu stwierdzonego nie uiszczenia opłaty za parkowanie 
lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania w SPP, ulega ona 
pomniejszeniu do 20,00 zł. Opłata mo Ŝe ulec obni Ŝeniu z tego tytułu tylko 
dwukrotnie w ci ągu jednego roku kalendarzowego. ”  

 
3.  Do paragrafu 5 dopisuje się ustęp 2 w brzmieniu: 

„W przypadku gdy Miasto jest współorganizatorem imp rez masowych, 
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ma prawo do czasowego wył ączenia ze strefy 
wyznaczonych miejsc postojowych w pasie drogowym.” 

 
 
4. Paragraf 6 punkt „a” otrzymuje brzmienie: 

  „przez wykupienie jednorazowego biletu parkingowego, przy uŜyciu    
   monet, banknotów   lub karty elektronicznej, w automacie parkingowym,” 

 
 
5. Paragraf 7 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wła ściciel pojazdu lub kierowca parkujący pojazd w SPP ponosi 
odpowiedzialność za brak umieszczenia biletu parkingowego lub abonamentu w 
pojeździe w miejscu widocznym dla upowaŜnionego kontrolera.” 

 
 
6. Paragraf 10 punkt „c” otrzymuje brzmienie: 

     „typu „N” dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych lub zamieszkuj ących  na 
obszarze SPP posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych.” 

 
 
7. W paragrafie 11 ustęp 2 wykreśla się słowa: „lub czasowego”. 
 
 
8. Paragraf 12 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 
      „Dokumentami upowaŜniającymi do jego nabycia są:  
      2.1. dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w strefie: 

a) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w   
    zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych, 
b) dokument potwierdzający fakt zatrudnienia na obszarze strefy, 

2.2. dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w str efie: 
a) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu n iepełnosprawno ści w   
    zakresie schorze ń narządu ruchu i neurologicznych, 
b) dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego w S PP i dowód rejestracyjny z 
wpisanym adresem wła ściciela oraz w przypadku pojazdów u Ŝytkowanych w 
ramach umowy leasingowej, najmu lub u Ŝyczenia  – dodatkowo po świadczona za 
zgodno ść z oryginałem kopia tej umowy.” 
 



 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni 
 

Joanna Zielińska 
 


